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ן  .1 ָלק ּבֶ ְמעֹון ַויְַּרא ּבָ י ׁשִ ִצּפֹור ְוגֹו'. ַרּבִ
אי ְרִאיָּה  ָאַמר, ַויְַּרא, ֵאיזֹו ְרִאיָּה ָרָאה? ַוּדַ
קֹוף ַהָחְכָמה, ְוָרָאה  ַמׁשְ ׁש ָרָאה ּבְ ַמּמָ
מֹו  קֹוף ַהָחְכָמה, ּכְ ַמׁשְ ְבֵעיָניו. ָרָאה ּבְ

תּוב ּכָ ֵקף ֲאִבי (בראשית כו) ׁשֶ ֶמֶלְך ַויַּׁשְ
לִ  עַ ֶמֶלְך ּפְ ים ּבְ ּתִ ַעד ׁשְ ד ַהַחּלֹון. ַמה זֶּה ּבְ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ַעד   (שופטים ה) ַהַחּלֹון? ּכְ ּבְ
ב ֵאם  ַיּבֵ ְקָפה ַוּתְ ַהַחּלֹון ִנׁשְ

ל   (ַוַּדאי) (ֶאָּלא) ִסיְסָרא. ַחּלֹון ַהָחְכָמה ׁשֶ
 ַזְנבֹות ׁשּוֵלי ַהּכֹוָכִבים, ְוֵהם ַחּלֹוֵני ַהָחְכָמה. 

ל הַ  ּכָ ָחְכָמה ׁשֹוָרה ּבֹו, ּובֹו ְוֵיׁש ַחּלֹון ֶאָחד ׁשֶ
אן  ר ַהָחְכָמה. ַאף ּכָ ִעּקַ רֹוֶאה ּבְ רֹוֶאה ִמי ׁשֶ

ָחְכָמתֹו. ָלק, ּבְ  ַויְַּרא ּבָ

  

י   (במדבר כ''ב)  .1 ן ִצּפֹור ְוגֹו'. ִרּבִ ָלק ּבֶ ְרא ּבָ ַוּיַ
ְרא, ַמאי ְרִאָיה ָחָמא. ְראִ  ְמעֹון ָאַמר, ַוּיַ אי  ׁשִ ָיה ַוּדַ

ׁש ָחָמא  ֵעינֹוי.  ַמּמָ ָחְכְמָתא, ְוָחָמא ּבְ קּוָפא ּדְ ַמׁשְ ּבְ
ָמה   ָחְכְמָתא, ּכְ קּוָפא ּדְ ַמׁשְ ָחָמא ּבְ

יב,  ְכּתִ ֵקף ֲאִביֶמֶלְך   (ק''מ ע''ב)  (בראשית כו)  ּדִ ׁשְ ַוּיַ
ַעד ַהַחּלֹון.   ַעד ַהַחּלֹון. ַמאי ּבְ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ֶמֶלְך ּפְ

ָמה ְדַאּתְ אָ  ְקָפה   (שופטים ה)  ֵמר ּכְ ַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְ ּבְ
ב ֵאם ִסיְסָרא ַיּבֵ ַחלֹון   (ס''א ודאי) (אלא)  ַוּתְ

כָֹכַבּיָא, ְוִאיּנּון ַחלֹוֵני   ְזָנֵבי ׁשּוֵליהֹון ּדְ ָחְכְמָתא ּדִ ּדְ
יּה   ָכל ָחְכְמָתא ּבֵ ָחְכְמָתא. ְוַחד ַחלֹון ִאית ּדְ ּדְ

ָחֵמי  ְרָיא, ּוָבּה ָחֵמי ַמאן ּדְ ִעָקָרא ּדְ  ׁשַ ָחְכְמָתא.  ּבְ
יֵליּה.  ָחְכְמָתא ּדִ ָלק, ּבְ ְרא ּבָ  אּוף ָהָכא ַוּיַ

ן ִצּפֹור  .2 ָאְמרּו. ֲאָבל ּבֶ מֹו ׁשֶ ן ִצּפֹור, ּכְ ּבֶ
ל  ה ִמיִנים ׁשֶ ָפיו ָהיּו ְבַכּמָ ׁשָ ֲהֵרי ּכְ ׁש, ׁשֶ ַמּמָ
ב,  ֵעׂשֶ ׁש ּבְ ּכֵ אֹוָתּה ִצּפֹור. לֹוֵקַח ִצּפֹור, ְמַכׁשְ

ֲאִויר, ַמְפִרי ים ְולֹוֵחׁש ַח ּבָ ה ַמֲעׂשִ עֹוׂשֶ
ָאה ְואֹותֹו  ים, ְואֹוָתּה ִצּפֹור ָהְיָתה ּבָ ְלָחׁשִ

ִפיָה, ב ּבְ ְמַצְפֶצֶפת  (ּפֹוַרַחת ָּבֲאִויר) ֵעׂשֶ
ר  ְכלּוב ֶאָחד. ְמַקּטֵ ְלָפָניו. ּוַמְכִניָסּה ּבִ
ה ְדָבִרים.  ּמָ ְקטֶֹרת ְלָפֶניָה, ּומֹוִדיָעה לֹו ּכַ

ה ָפיו, וְ  עֹוׂשֶ ָהעֹוף ְמַצְפֵצף, ּפֹוֵרַח ְוָטס ְכׁשָ
א. ְוָכל  לּוי ֵעיַנִים ּומֹוִדיַע לֹו, ְוהּוא ּבָ ֵאֶצל ּגְ

אֹוָתּה ִצּפֹור ָהיּו.  ָבָריו ּבְ  ּדְ

  

ׁש,   .2 ן ִצּפֹור ַמּמָ ָאְמרּו. ֲאָבל ּבֶ ָמה ּדְ ן ִצּפֹור, ּכְ ּבֶ
ַההוּ  ה ִזיִנין ּדְ ַכּמָ ָהא ֲחָרׁשֹוי ֲהוֹו ּבְ יל  א ִצּפֹור, ָנִט ּדְ

ֲאִויָרא. ָעִביד   א, ִמְפַרח ּבַ ּבָ ִעׂשְ ׁש ּבְ ּכֵ ׁשְ ִצּפֹור, ְמּכַ
י, ְוַההּוא ִצּפֹור ֲהָוה ָאֵתי,   עֹוָבִדין ְוָלִחיׁש ְלִחיׁשֵ

פּוֵמיּה,  א ּבְ ּבָ (ס''א מפרח  ְוַההּוא ִעׂשְ
ְכלּוב ַחד.   באוירא)  יּה. ְוָאִעיל ֵליּה ּבִ ְמַצְפְצָפא ַקּמֵ

ין ַקמֵּ ְמַקֵטר ְק  ָמה  ַטְרּתִ יּה, ְוִאיהּו אֹוַדע ֵליּה ּכַ
ין. ָעִביד ֲחָרׁשֹוי, ּוְמַצְפְצָפא עֹוָפא, ּוָפַרח ְוָטס   ִמּלִ
לּוי ֵעיַנִים, ְואֹוַדע ֵליּה. ְוִאיהּו ָאֵתי. ְוָכל ִמּלֹוי   י ּגְ ְלַגּבֵ

ַההּוא ִצּפֹור ֲהוֹו.   ּבְ
Proverbs 22:9 " ָנַתן ִמַּלְחמֹו ַלָּדל-יּכִ ַעִין, הּוא ְיֹבָר�: -טֹוב  " "The good of eye -- he is blessed, 
For he has given of his bread to the poor." 
The Holy Ari reveals to us that Moses’s root soul came from the good side of 
 and Balaam came from the ,ה which is the letter ,(Abel, the son of Adam) "הבל"
bad side, which is the letters בל. They were both connected to the sefira of דעת, 
Moshe was connected to the side of holiness, and Balaam to the negativity and 
impurity. They were both prophets. 
Balak was a grand magician with a deeper understanding and knowledge of the 
spiritual system. He knew what needed to be done in order to eliminate the 
growth of the Israelites and the threat to his position. 
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He knew that Balaam was at the same level as Moses from the negative side and 
that he would be the only one that could separate the connection of Moses and 
the Israelites to the Light from their root. That was by using the power of words. 
No well-equipped armies and no sophisticated weapons of mass destruction. 
Few well-selected words by the right person could do the job. 
The words come out of the mouth as "הבל", "vapor" of the mouth. The Ari 
explains that Balaam, with his words and consciousness, wanted to connect 
Moses and himself together again (as they were in Abel) and let the evil side 
(Balaam) overcome the good (Moses). 
Another connection to the name is in Numbers 23:20 " ָלָקְחִּתי; ּוֵבֵר�, ְולֹא  ָבֵר�, ִהֵּנה
 the Holy Ari ,"הבל" the first letters of the first three words are spelled ,"ֲאִׁשיֶבָּנה
explains that this was where he wanted to take the good from Moses. 
Bringing negativity on Moses would have caused him to disconnect from his 
higher root of the level of Da’at "דעת". This sefira is actually the result of the 
connection between Chokmah and Binah (Aba and Ima or Supernal Father and 
Mother). As a connection to the Light for the whole nation of Yisrael, Balaam 
and Balak knew that if they were successful, it would have been like a spiritual 
beheading for the Israelites. 
The Torah stories tell a lot about the 'fight' between good and bad. This is our 
life from the first day when we (Adam) were born in an environment where 
negativity (the Snake) is always around us. 
Our Tikkun is to close all the 'holes' created by our negativity with Light that 
will protect us when in need of it and keep the Snake from coming in to hurt 
us. 
  

יו, ְוָלַקח אֹוָתּה  .3 ה ַמֲעׂשָ יֹום ֶאָחד ָעׂשָ
ָבה ְולֹא ָבָאה.  ִצּפֹור, ּוָפְרָחה ְוָהְלָכה ְוִהְתַעּכְ
יָעה, ָרָאה   ִהּגִ ַנְפׁשֹו. ַעד ׁשֶ ָהָיה ִמְצַטֵער ּבְ
ְלֶהֶבת ֵאׁש ַאַחת ָטָסה ַאֲחֶריָה ְוׂשֹוֶרֶפת   ׁשַ

ָנֶפיָה. אָ  ְפֵני   זּכְ ָרָאה, ּוָפַחד ִמּלִ ֶ ָרָאה ַמה ׁשּ
ל אֹוָתּה ִצּפֹור? ָידּו''ַע.  ָמּה ׁשֶ ְ ָרֵאל. ַמה ׁשּ ִיׂשְ
ׁש   ּמֵ ּתַ ים ְויֹוְדִעים ְלִהׁשְ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ְוָכל ֵאּלּו ׁשֶ
ָלק  ּבָ מֹו ׁשֶ ֶפיָה ּכְ ׁשָ ּפֹור ַהזֹּו, לֹא יֹוְדִעים ּכְ ּצִ ּבַ

 ָיַדע. 

  

ְוָנִטיל ַההּוא ִצּפֹור,   דֹוי, עֹובָ יֹוָמא ַחד ֲעַבד  .3
ב, ְוָלא ָאָתא. ֲהָוה ִמְצַטֵער   ּוָפַרח ְוָאִזיל ְוִאְתַעּכָ
א   ָ ֶאׁשּ ְלהֹוָבא ּדְ ָאָתא, ָחָמא ַחד ׁשַ יּה. ַעד ּדְ ַנְפׁשֵ ּבְ
ֵדין ָחָמא ַמה   ְדּפֹוי. ּכְ ָטס ֲאַבְתֵריּה, ְואֹוִקיד ּגַ ּדְ

יִ  ְייהּו ּדְ ּמַ ָחָמא, ְוָדִחיל ִמּקַ ָר ּדְ ֵמיּה   ֵאל. ׂשְ ַמה ׁשְ
י ְוַיְדֵעי   ְמׁשֵ ְמׁשַ ַההּוא ִצּפֹור. ָידּו''ַע. ְוָכל ִאיּנּון ּדִ ּדְ
ָמה   ַההּוא ִצּפֹור, ָלא ַיְדִעין ֲחָרׁשֹוי, ּכְ א ּבְ ְמׁשָ ְלׁשַ

ָלק.  ֲהָוה ָיַדע ּבָ  ּדְ
אֹוָתּה ִצּפֹור ָהָיה  .4 יַָּדע, ּבְ ְוָכל ַהָחְכָמה ׁשֶ

ר  ה: ּגֹוחֵ ָהָיה עֹושֶׂ יֹוֵדַע. ְוָכְך  ן ְלָפֶניָה ּוְמַקּטֵ
ה רֹאׁשֹו ְוגֹוֵחן ְואֹוֵמר. הּוא  ְקטֶֹרת, ְמַכּסֶ
ָרֵאל. הּוא  יָבה ִיׂשְ ּפֹור ְמׁשִ אֹוֵמר ָהָעם, ְוַהּצִ
יָבה ַרב, ַעל ׁשּום  ּפֹור ְמׁשִ אֹוֵמר ְמֹאד, ְוַהּצִ
ְבִעים  ם. ׁשִ הֹוֵלְך ִאּתָ דֹול ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַהּגָ

  

ַההּוא ִצּפֹור ֲהָוה   .4 ֲהָוה ָיַדע, ּבְ ְוָכל ָחְכְמָתא ּדְ
חִ ָיַדע. ְוָהִכי ֲהָוה ָעבִ  יהּ יד. ּגָ א  ין ַקּמֵ , ְוָקִטיר ְקַטְרּתָ

ָרא   יּה, ְוָגִחין ְוָאַמר. ִאיהּו ָאַמר ָהָעם, ְוִצּפָ ָחֵפי ֵריׁשֵ
ָרא ָאִתיב   ָרֵאל, ִאיהּו ָאַמר ְמאֹד, ְוִצּפָ ָאִתיב ִיׂשְ
ְבִעין ִזְמִנין   הּו. ׁשִ ָאִזיל ּבְ ָאה ּדְ ַרב. ַעל ׁשּום ַרב ִעּלָ
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ָעמִ  ל, פּו ֶזה וָ ים ִצְפצְ ּפְ ֶזה. הּוא ָאַמר ּדַ
תּוב  ּכָ ַחד, ׁשֶ דֹול. ְוָאז ּפָ ּפֹור אֹוֶמֶרת ּגָ ְוַהּצִ
י ַרב הּוא. ַרב  ֵני ָהָעם ְמֹאד ּכִ ַויָָּגר מֹוָאב ִמּפְ

אי. ַוּדַ  הּוא ּבְ

א ְוָדא. ִאי ל, ְוצִ הּו ָאַמר  ִצְפְצפּו ּדָ ָרא ָאַמר ַרב.  ּדַ ּפָ
ֵני ָהָעם ְמאֹד   ָגר מֹוָאב ִמּפְ יב ַוּיָ ְכּתִ ִחיל, ּדִ ֵדין ּדָ ּכְ

אי.  י ַרב הּוא, ַרב הּוא ַוּדַ  ּכִ

ִפים .5 ׁשָ ל   (ֶׁשל ַקְסִריֵא''ל) ּוְבִמיֵני ַהּכְ ׁשֶ
יֵא''ל ָהִראׁשֹון ָמָצאנּו,  (נ''א ַּכְׂשִּדיֵא''ל) ַקְסּדִ

ִצּפוֹ  יםר זֹו ָהיוּ ׁשֶ ים ְידּוִעים   עֹוׂשִ ְזַמּנִ לֹו ּבִ
ה  ָזָהב. רֹאׁש ִמזָָּהב, ּפֶ ֶסף ְמעָֹרב ּבְ ִמּכֶ
ת ָקָלל ְמעֶֹרֶבת   חֹׁשֶ ָנַפִים ִמּנְ ֶסף, ּכְ ִמּכֶ
ל ַהּנֹוצֹות  ֶכֶסף, ּגּוף ִמזָָּהב, ְנֻקּדֹות ׁשֶ ּבְ
ה ָלׁשֹון  ּפֶ ִמים ּבַ ֶכֶסף, ַרְגַלִים ִמזָָּהב. ְוׂשָ ּבְ

 דּו''ַע.ִצּפֹור יָ ל אֹוָתּה שֶׁ 

  

ין  .5 יֵא''ל (ס''א דקסריא''ל)  ּוְבִזיֵני ַחְרׁשִ ַקְסּדִ (נ''א   ּדְ

א ֲהוֹו   דכשדיא''ל) ָרא ּדָ ִצּפָ ָחן, ּדְ ּכְ ַקְדָמָאה, ַאׁשְ
ַדֲהָבא,   ֶסף ְמֻעָרב ּבְ ִזְמִנין ְיִדיָען, ִמּכֶ ין ֵליּה ּבְ ַעְבּדִ

ַדֲהָבא. ּפּוָמא   א ּדְ ְדּפוֹ ֵריׁשָ ֶכֶסף. ּגַ ת ָקלָ ּדְ חֹׁשֶ ל  י ִמּנְ
נֹוֵצי   ַדֲהָבא, ְנקּוִדין ּדְ א. ּגּוָפא ּדְ ַכְסּפָ ְמֻעָרב ּבְ
ן   פּוָמא ִליׁשָ ְוָיין ּבְ ַדֲהָבא. ְוׁשַ ֶכֶסף. ַרְגִלין ּדְ ּבְ

ַההּוא ִצּפֹור ָידּו''ַע.   ּדְ
Numbers 22:2 “ ֹמִריָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל, ָלאֱ -ֲאֶׁשר-ָּכלִצּפֹור, ֵאת -ַוַּיְרא ָּבָלק, ֶּבן .” “And Balak the son 
of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.” 
Zippor,ִצּפֹור, means ‘bird’. The Zohar explains that Balak saw with the eyes of 
wisdom. He was a great wizard and used to send a bird to spy on places. The 
bird would come back and reveal to him what was going on in the places. 
One day the bird came back late and with burns signs on her wings. Balak saw 
that the birds lost the ability to connect him to the secrets of the upper levels. 
He understood that the cause of it came from the Israelites and he became 
frightened. 
Numbers 22:3 “ הּוא; ַוָּיָקץ מֹוָאב, ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ַרב--ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם, ְמֹאד ” “And Moab 
was in great dread of the people, because they were many. Moab was overcome 
with fear of the people of Israel.” 
When the bird lost its ability so was Balak. That fear drove him to seek means 
to disconnect the Israelites from their connection to Chokmah, wisdom. 
We know from the story of Rabbi Shimon that he left the cave after 12 years 
with the awesome power of Light. Everything that was not in the frame of 
holiness was burnt just by his look. His eyes projected pure energy that nothing 
on a lower level could bare and was immediately transformed to vapor and ashes 
using the element of fire that cleanses negativity. 
Many people keep hanging to some form of physical idols. They help them feel 
secure in this world but nothing can stand pure Light. 
What should we do to keep the Light with us at all times? 

ַחּלֹון ֶאָחד,  .6 ִמים אֹוָתּה ִצּפֹור ּבְ ְוׂשָ
ְיָלה   ֶמׁש, ּוַבּלַ ֶ ּופֹוְתִחים ַחּלֹונֹות מּול ַהׁשּ

ִרים ְקטֶֹרת  פּ  ָבָנה, ְמַקּטְ ֹוְתִחים ַחּלֹונֹות ַלּלְ
ֶמׁש,  ֶ יִעים ֶאת ַהׁשּ ּבִ ִפים, ּוַמׁשְ ׁשָ ים ּכְ ְועֹוׂשִ

ָבָנה, ְוֶאת זֶ  יִעים ֶאת ַהּלְ ּבִ ְיָלה ַמׁשְ ה ּוַבּלַ
אן ָוָהְלָאה אֹוָתּה  ְבָעה ָיִמים. ִמּכָ ים ׁשִ עֹוׂשִ

  

ין   .6 ּוִ ַחלֹון ַחד. ּוַפְתִחין ּכַ ָרא ּבְ ְוָין ְלַההּוא ִצּפָ ְוׁשַ
ין ְלִסיֲהָרא.   ּוִ ְתִחין ּכַ א. ּוְבֵליְלָיא ּפַ ְמׁשָ ָלֳקֵבל ׁשִ

ין, ְוַעבְ  ִרין ְקַטְרּתִ ין, ְואֹוָמָאן  ְמַקּטְ ִדין ַחְרׁשִ
א. ּוְבֵליְלָיא אֹוָמָאן ְלִסיֲהָרא,  ְמׁשָ (דף קפ''ה   ְלׁשִ

ין ׁשִ ְוָדא עַ  ע''א) אן ּוְלָהְלָאה,  ְבּדִ ְבָעה יֹוִמין. ִמּכָ
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ל אֹוָתהּ  ה ׁשֶ ּפֶ ת ּבַ ׁשֶ ּכֶ ִצּפֹור,  ָלׁשֹון ְמַכׁשְ
ַמַחט ָזָהב ְוִהיא  נֹוְקִדים אֹוָתּה ָלׁשֹון ּבְ

דֹולֹות ֵמַעְצָמּה, ְוַהּכֹ ֶרת ּגְ ל ָהָיה יֹוֵדַע ְמַדּבֶ
ּפֹור זוֹ  ָלק ִמּצִ ן(ַוַּדאי) ּבָ ִצּפֹור,  . ָלֵכן ּבֶ

ִאיׁש ַאֵחר לֹא ָיכֹול  ֶ ּום ֶזה ָרָאה ַמה ׁשּ ּוִמׁשּ
 ָלַדַעת ְולֹא ָיכֹול ִלְראֹות.

ָרא,   ַההּוא ִצּפָ פּוָמא ּדְ א ּבְ ׁשָ ּכְ ָנא ְמַכׁשְ ַההּוא ִליׁשָ
ַמֲחָטא  ָנא ּבְ ַדֲהָבא, ְוִהיא  ַנְקִדין ְלַההּוא ִליׁשָ ּדְ

ָלק   א ֲהָוה ָיַדע ּבָ ְרָמּה, ְוכֹּלָ ָלא ַרְבְרָבן ִמּגַ ְמַמּלְ
א  ִצּפֹור ּדָ א  . ַעל (ודאי) ּבְ ְך   ּדָ ן ִצּפֹור, ּוְבִגין ּכַ ּבֶ

ע, ְוָלא   ר ָנׁש ַאֲחָרא ָלא ָיִכיל ְלִמְנּדַ ּבַ ָחָמא, ַמה ּדְ
 ָיִכיל ְלֵמֶחֵמי. ם 

תּוב .7 ן   (תהלים סח) ּכָ ׁשָ ָאַמר ה' ִמּבָ
ים  ֻצלֹות ָים. ֵיׁש ָלנּו ָלׂשִ יב ִמּמְ יב ָאׁשִ ָאׁשִ

כָּ  רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ֵלב ֶלֱאמּוַנת ַהּקָ
יָון  ּכֵ ה. ׁשֶ ה ַרּבָ ְבֵרי ֱאֶמת ֶוֱאמּוּנָ ָבָריו ּדִ ּדְ
ה. ְוֶזה ָהִאיׁש ּדֹוֵחק  ָבר, ַהּכֹל ַנֲעׂשֶ אֹוֵמר ּדָ ׁשֶ

ב, ְואֹוֵמר: ְלכַ הַ  ים  ּלֵ ה ְזַמּנִ ִנים ּוְלַכּמָ ה ׁשָ ּמָ
ל  ּכָ תֹו, ׁשֶ ִפי ְגֻדּלָ ְך. ּכְ הּוא ּכָ ם ֶזה, ׁשֶ ּלֵ ּתַ ִיׁשְ

ָבָריו ָהעֹוָלמֹות ְמֵלִאים כְּ  ְך ֶזה. ּדְ בֹודֹו, ּכָ
ְך  ָעה, ּכָ ָבָריו ֵהם ְלִפי ׁשָ ָאָדם ָקָטן, ְוָכל ּדְ

ְתׁשּובָ  ָעה. ֲאָבל ּבִ ה הּוא ְלִפי ׁשָ ׁשָ ה ּוְבַבּקָ
ים טֹוִבים ּוִבְדָמעֹות ַרּבֹות, הּוא ּומַ  ֲעׂשִ

ל ָהעֹוָלם, ַמְזִהיר   דֹול ְוֶעְליֹון ַעל ּכָ ָקדֹוׁש ּגָ
ט ְק  תֹו ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות אֹורֹו, ּוְמַקּמֵ ָ ֻדׁשּ

 ְרצֹונֹו.

  

ִתיב  .7 יב   (תהלים סח) ּכְ יב ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ ָאַמר ְיָי ִמּבָ
ואָ  ּוָ צּולֹות ָים. ִאית ָלן ְלׁשַ א ִלְמֵהיְמנּוָתא  ִמּמְ ה ִלּבָ

י ְקׁשֹוט,   ָכל ִמּלֹוי ִמּלֵ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ֵכיָון  יא. ּדְ א  ּוְמֵהיְמנּוָתא ַסּגִ ה ָאַמר, ּכֹּלָ ִמּלָ ּדְ

ה   א, ְוָאַמר ְלַכּמָ ִחיק ִלּבָ ר ָנׁש ּדָ ִאְתָעִביד, ְוָדא ּבַ
ִנין, ּוְלַכָמה ִזְמִנין ִיׁשְ  ִאיׁשְ א, ּדְ ִלם ּדָ פּום  ּתְ ְך. ּכְ הּו ּכַ

ָכל ָעְלִמין ַמְלָיא ְיָקֵריּה, ָהִכי   יֵליּה, ּדְ ַרְבְרָבנּו ּדִ
ר ָנׁש ְזֵעיר, ְוכָ  ל ִמּלֹוי ִאיּנּון ְלפּום  הּוא. ִמּלֹוי ּבַ

א,   ִתּיּוְבּתָ ֲעָתא. ֲאָבל ּבְ ֲעָתא, ָהִכי הּוא ְלפּום ׁשַ ׁשַ
יִאין, ִאיהּו  ין, ּוְבִדְמִעין ַסגִּ ּוָבעּוָתא, ּוְבעֹוָבִדין ָטבִ 

ל ָעְלָמא, ַאְזִהיר ְנהֹוֵריּה,   ָאה ַעל ּכָ א ַרב ְוִעּלָ יׁשָ ַקּדִ
יּה ּדְ  ֵתיּה, ְלַגּבֵ ד  ְוָקִמיט ְקדּוׁשָ ר ָנׁש, ְלֶמְעּבַ ּבַ

 ְרעּוֵתיּה. 
The Zohar tells us that when God says something it is done immediately. Our 
life and actions are measured by time. Whatever we do must go through the 
limitation of time. There’s always a time gap between words and manifestation. 
This is so for our benefit because of the desire for the self that is installed in 
every one of us. To understand the benefit of time for us, imagine a person who 
wishes death on another person. If it was a sudden death there would be no 
going back. But the aspect of time in this world is mercy. It allows us to make 
a correction and take back the potential negativity that we have created. 
The Zohar reveals to us that when a person is in repentance, prays, acts 
positively and cries to cleanse his negativity then he is considered holy. God 
then bestows from his own holiness to the person to fulfill his wishes. 
Lesson: Even if we have a dark past, we can recover from it by transforming our 
hearts and actions. When the pain of the impurities we carry brings us to true 
and heartfelt tears, we can reach a higher level of cleansing with the support of 
God. 
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דֹוׁש ָאַמר ה'.  .8 ֶלָעִתיד ָלֹבא ָעִתיד ַהּקָ
ל  ן ּכָ ׁשָ יב ִמּבָ רּוְך הּוא ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלָהׁשִ ּבָ
ֶדה ְוָאְכלּו אֹוָתם.  ָ ֲהָרגּום ַחיֹּות ַהׂשּ אֹוָתם ׁשֶ

עֹוָלם יֵּׁש ּבָ ּום ׁשֶ (ַאף ָּכאן ֶמֶל�  ִמׁשּ
דֹולֹות  ַהָּבָׁשן) ל ַחיֹּות ּגְ ל ּכָ ב ׁשֶ ְמקֹום מֹוׁשָ

ִרים ֵאּלּו ְבֵאּלּו, ִרים ָרִמ ְוהָ  ים ּוְגדֹוִלים ְוִנְסּתָ
ם, הּוא  יף ׁשָ ּקִ ר ַהּתַ ְדּבָ ַוֲערֹד ַהּמִ

ם   (ֵּבין) עֹוג, ר ָהָיה, ּוָמצּוי ׁשָ ְדּבָ ֲערֹוֵדי ַהּמִ
ל ַמְלֵכי  ּכָ ן, ׁשֶ ׁשָ ָהָיה ֶמֶלְך ַהּבָ ּום ׁשֶ ּכֹחֹו, ִמׁשּ

ְגלַ ָהעֹוָלם לֹא ָיְכלּו ַלֲערְֹך ֶנְגּדֹו ְקָר  ל ב ּבִ
ה ְוָעַרְך ֶנְגּדֹו ְקָרב. ן, ּוָבא ֹמׁשֶ ׁשָ  חֶֹזק ַהּבָ

  

ִריְך הּוא   .8 א ּבְ ין קּוְדׁשָ ָאֵתי, ַזּמִ ָאַמר ְיָי, ְלִזְמָנא ּדְ
ַקְטלּו לֹון   ל ִאיּנּון ּדְ ן, ּכָ ׁשָ ָעָרא ּוְלָאָתָבא ִמּבָ ְלַאּתְ

ָעְלמָ  ִאית ּבְ ִגין ּדְ ָרא ְוַאְכלּו לֹון. ּבְ (ס''א   א ֵחיַות ּבָ
ָכל ֵחיָון   וף הכא מלך הבשן) א ֲאָתר מֹוְתָבא, ּדְ

ין   יִאין, ּוְטִמיִרין ִאּלֵ ַרְבְרָבן, ְוטּוִרין ָרָמִאין ְוַסּגִ
ן, ִאיהּו   ּמָ יָפא ּתַ ּקִ ָרא ּתַ ין. ְוָערֹוד ַמְדּבְ ִאּלֵ ּבְ

ן   (בין)  עֹוג ּמָ ִכיַח ּתַ ָרא ֲהָוה, ּוׁשְ ַמְדּבְ ֲערֹוֵדי ּדְ
א  ילֵ ּתּוְקּפָ ָכל   יּה,ּדִ ן, ּדְ ׁשָ ֲהָוה ֶמֶלְך ַהּבָ ִגין ּדְ ּבְ

ִגין   יּה, ּבְ ָחא ְקָרָבא ּבֵ ַמְלֵכי ָעְלָמא, ָלא ַיְכִלין ְלַאּגָ
יּה ְקָרָבא. ה, ְוָאַגח ּבֵ ן. ְוָאָתא מֹׁשֶ ָבׁשָ א ּדְ  ּתּוְקּפָ

ר ָהָיה ִסיחֹון,   -ִסיחֹון  .9 ְדּבָ ּמִ ְסָיח ּבַ
י  במדבר כא)( ָעָליו,ּוִבְטחֹון מֹוָאב ָהָיה  ּכִ

ין מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאֹמִרי.  בּול מֹוָאב ּבֵ ַאְרנֹון ּגְ
ָרֵאל ִעיר   ֶהֱחִריבּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ַמִים:   ָ ַמְלכּות ַהׁשּ רּוז ּבְ ִסיחֹון, ָהֳעַבר ּכְ
ים,  ָאר ַעּמִ ֹוְלִטים ַעל ׁשְ ׁשּ סּו ְגָבִרים ׁשֶ ּנְ ִהְתּכַ

ָחֵרב  ָהֱאֹמִר  ַמְלכּות ְוִתְראּו ֵאיךְ  י ּתֵ
ְלכּות. ּמַ  ּבַ

  

ָרא ֲהָוה ִסיחֹון. ְוָרְחָצנּו   .9 ַמְדּבְ ִסיחֹון: ַסְייָחא ּדְ
ין   בּול מֹוָאב ּבֵ י ַאְרנֹון ּגְ מֹוָאב ָעֵליּה ֲהָוה. ּכִ ּדְ
ָחִריבּו   ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמֹוִרי. ּתָ

ִסיח  א ּדְ ָרֵאל ַקְרּתָ ר ִיׂשְ ַמְלכּו  ֹוָזא ִאְת ֹון, ּכָ ר ּבְ ַעּבָ
ין,   ַאר ַעּמִ ְלָטִנין ַעל ׁשְ ְבִרין ׁשָ ָנׁשּו ּגֻ א, ִאְתּכְ ַמּיָ ׁשְ ּדִ

ַמְלכּו.  ֱאמֹוָרָאה ֵהיְך ִאְתָחַרב ּבְ  ְוֶתֱחמּון ַמְלכּו ּדֶ

ָהיּו  .10 יִטים ׁשֶ ּלִ ל אֹוָתם ׁשַ ָעה ּכָ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ְבָעה ֲעָמִמים  ים ַעל ׁשִ נְּ ְמֻמּנִ צּו  סּו, ְוָר ִהְתּכַ

ָראּו ָעְצַמת  יָון ׁשֶ ָנּה. ּכֵ ְלַהֲחִזיר ַמְלכּות ְלָיׁשְ
תּוב ּכָ ה, ָחְזרּו ְלָאחֹור. ֶזהּו ׁשֶ ַעל   (שם) ֹמׁשֶ

ּבֹון. אֹוָתם  ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרּו ַהּמֹׁשְ ּכֵ
סּו ְוָאְמרּו  ּנְ ִהְתּכַ ים ֲעֵליֶהם ׁשֶ יִטים ַהְמֻמּנִ ּלִ ׁשַ

ֶנה  ִמי הּוא ּבֹון, ּבֹאּו ֶחשְׁ  ּבָ ֶהֱחִריָבּה? ּתִ ֶזה ׁשֶ
ָנּה.  ה, ְוַתֲחזֹר ַמְלכּות ְלָיׁשְ ִחּלָ ַבּתְ  ְוִתּכֹוֵנן ּכְ

  

ֲהוֹו ְמָמִנין   .10 ְלָטִנין ּדַ ל ִאיּנּון ׁשָ ֲעָתא, ּכָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ָרא ָמְלכּו   ָנׁשּו, ּוָבעּו ְלַאַהּדָ ַבע ֲעָמִמין ִאְתּכְ ַעל ׁשֶ

ָנּה.  יָון ּדְ ְליֹוׁשְ ה, ָאַהְדרּו  ָחמּו ּתֻ ּכֵ מֹׁשֶ א ּדְ ְקּפָ
ן   (במדבר כא)  ַלֲאחֹוָרא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ַעל ּכֵ

ְלטֹוִנין ְמָמָנן   ּבֹון, ִאיּנּון ׁשִ ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ יֹאְמרּו ַהּמֹוׁשְ
ּבֹון, ַמאן   ָנׁשּו, ַוֲהוּו ַאְמֵרי ּבֹאּו ֶחׁשְ ִאְתּכְ ָעַלְייהּו ּדְ

ין ּדְ  בָּ ָחִריב לָ הּוא ּדֵ ַקְדֵמיָתא,  ּה. ּתִ ְדּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּכִ
ָנּה. ר ַמְלכּו ְליֹוׁשְ  ְוֶתְהּדַ

Moses sent peaceful messengers to Sihon, the king of the Amorites, asking for 
permission to pass through their land on their way to the Promised Land. Sihon 
didn’t allow them and dared to gather his people and go to war against the 
Israelites. The Israelites won the war and took over their land. 
Immediately after, another powerful king, Og, the king of Bashan came out to 
fight the Israelites but their end was the same as Amorites'. Og was a giant that 
only Moses could kill him with the help of God. 
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The above story is in Numbers 21. In Deuteronomy 2 Moses repeats the story of 
Sihon and Og to remind the Israelites that God gave them the power to overcome 
two powerful nations: 
Numbers 21:34 “ ַאְרצֹו; -ַעּמֹו, ְוֶאת-ָּכל-ִּכי ְבָיְד� ָנַתִּתי ֹאתֹו ְוֶאת--ִּתיָרא ֹאתֹו-ֹמֶׁשה, ַאל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיֹחן ֶמֶל� ָהֱאֹמִרי, ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון--ְוָעִׂשיָת ּלֹו ” “But YHVH said to Moses: “Do 
not fear him, for I have given him into your hand, and all his people, and his 
land. And you shall do to him as you did to Sihon king of the Amorites, who 
lived at Heshbon.” 
This story is found in the portion of Chukat. The portion of Balak that follows 
Chukat tells us the story of the failure of the Israelites. If it wasn't for Pinchas, 
they would have lost God's support. 
Read the stories and the portion of Balak. In the next DZ, I will explain why God 
supported us against mighty enemies but not against the Midianite women that 
caused the death of twenty-four thousand people. 

ְלֶהֶבת   .11 ה ְוׁשַ ָראּו ְגבּוַרת ֹמׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ּבֹון  י ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ְלכּות, ָאְמרּו, ּכִ ַהּמַ
תּוב  ּכָ יָון ׁשֶ ְרַית ִסיחֹן. ּכֵ ֶלָהָבה ִמּקִ

ְריַ  ה ִמּקִ ּבֹון, ָלּמָ ֲהֵרי ִקְר ֵמֶחׁשְ ַית  ת ִסיחֹן, ׁשֶ
ּבֹון ִעיר  ִסיחֹן ָהְיָתה ֶחשְׁ  י ֶחׁשְ תּוב ּכִ ּכָ ּבֹון, ׁשֶ

 ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי? 

  

ַמְלכּו,   .11 ְלהֹוָבא ּדְ ה, ְוׁשַ מֹׁשֶ א ּדְ בּוְרּתָ ד ָחמּו ּגְ ּכַ
ְרַית ִסיחֹון.   ּבֹון ֶלָהָבה ִמּקִ י ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ָאְמרּו ּכִ

ּבֹון,  יב ֵמֶחׁשְ ְכּתִ יָון ּדִ ָהא ּכֵ ְרַית ִסיחֹון. ּדְ   ֲאַמאי ִמּקִ
ּבֹון ִעיר   י ֶחׁשְ יב ּכִ ְכּתִ ּבֹון ֲהָוה, ּדִ ִקְרַית ִסיחֹון ֶחׁשְ

 ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמֹוִרי. 

ַמִים   .12 ָ ל ַמְלכּות ַהׁשּ ְלֶהֶבת ׁשֶ א, ׁשַ ֶאּלָ
ָאְמ  ָעה ׁשֶ ׁשָ רּו  ָיְצָאה ְוֶהֱחִריָבה ַהּכֹל. ּבְ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר סִ  ּבָ יחֹון ְסָתם, ְולֹא ָאְמרּו ּתִ
בּ  ֶנה ֶחׁשְ ּבָ ְגַלל ֶזה ּתִ ּבִ בּו ׁשֶ ָחׁשְ ֹון, ׁשֶ

יבּו ְוָאְמרּו לֹא  ֶבת ָהֱאֹמִרי, ָאז ֵהׁשִ ְלמֹוׁשֶ
ָרִכים  ל ַהּדְ ּכָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ְיכֹוִלים. ָמה ַהּטַ

ָעְצַמת ַהגָּ  מּו ּבְ ִביִלים ִנְסּתְ ְ דֹול ָהֶעְליֹון  ְוַהׁשּ
ֶהם. ִאם  ּלָ ּבֹון ַנֲחזֹר ְוֹנאַמר ְוִנְזּכֹר ֶחשְׁ ׁשֶ

ּבֹון. ִאם ַנֲחזֹר  ֶנה, ֲהֵרי ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ּבָ ּתִ ׁשֶ
ִקְרַית ִסיחֹן, ֲהֵרי ֶלָהָבה  (ְסָתם) ְוֹנאַמר

אֹוָתּה  יָון ׁשֶ אי. ּכֵ ְרַית ִסיחֹן ַוּדַ ָיְצָאה ִמּקִ
ְלֶהֶבת ֵאׁש  ם ָעֶליָה, ֵאין ִמי ׁשַ ְרָתה ׁשָ ׁשָ

יָּכוֹ  ֲהֵר ׁשֶ ָנּה, ׁשֶ ׁשְ ל  ל ָלּה ְלַהֲחִזיָרּה ִמיָּ י ִמּכָ
ָדִדים ֵאין ָלנּו ְרׁשּות.   ַהּצְ

  

ַמָיא ָנַפק, ְוָחִריב   .12 א ׁשְ ַמְלּכָ ְלהֹוָבא ּדְ א, ׁשַ ֶאּלָ
ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר   ּבָ ִאיּנּון ַאְמִרין ּתִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א. ּבְ ּכֹּלָ

ּבֹון,   ְך  ִסיחֹון ְסָתם, ְוָלא ָאְמרּו ֶחׁשְ ְבִגין ּכַ יבּו ּדִ ָחׁשִ ּדְ
ֵני לְ  ֵדין ָאִתיבּו ְוָאְמרּו,  ִיְתּבְ ֱאמֹוָרָאה, ּכְ מֹוָתָבא ּדֶ

ָכל ָאְרִחין   ִגין ּדְ ָלא ָיִכיְלָנא. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ְלהֹון. אִ  ָאה ּדִ ַרב ִעּלָ א ּדְ ְקּפָ ּתֻ ָתמּו ּבְ ִביִלין ִאְסּתָ י  ּוׁשְ

ּבוֹ  ר ֶחׁשְ א ְוִנְדּכַ ר ְוֵניּמָ ֶנה, ָהא ֵאׁש ָיְצָאה  ֶנְהּדָ ִתּבָ ן ּדְ
בּ  ר ְוֵניָמא ֵמֶחׁשְ ִקְרַית ִסיחֹון, ָהא   (סתם)  ֹון. ִאי ֶנְהּדָ

ַהִהיא   יָון ּדְ אי. ּכֵ ְרַית ִסיחֹון ַוּדַ ֶלָהָבה ָיְצָאה ִמּקִ
ן ָעָלּה, ֵלית ַמאן  ּמָ ְרָיא ּתַ א ׁשַ ָ ֶאׁשּ ְלהֹוָבא ּדְ   ׁשַ

ָרא ָלּה ְליֹוׁשְ  ָיִכיל ָלּה ְלַאְהּדָ ל  ּדְ ָהא ִמּכָ ָנּה, ּדְ
 ׁשּו. ִסְטִרין ֵלית ָלן ְר 

אן ָוָהְלָאה   .13 ֲהֵרי    -ִמּכָ אֹוי ְלָך מֹוָאב, ׁשֶ
יָון  ּום ֶזה, ּכֵ ר. ּוִמׁשּ ּבַ ֵהֵגן ָעֶליָך ִנׁשְ אֹותֹו ׁשֶ

ר, ָאז ַויָָּגר מֹואָ  ּבַ ִגּנֹו ִנׁשְ ּמְ ָרָאה מֹוָאב ׁשֶ ב ׁשֶ
  

ָהא ַההּוא   .13 אן ּוְלָהְלָאה אֹוי ְלָך מֹוָאב, ּדְ ִמּכָ
ָחמּו   יָון ּדְ ְך מֹוָאב ּכֵ ר. ּוְבִגין ּכָ ּבָ ֲהָוה ָמֵגן ֲעָלְך, ַאּתְ ּדְ
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ֵני ָהָעם ְמֹאד. ַמה זֶּה ְמֹאד?  יֹוֵתר ִמּפְ
ֶות.  ֵמַהּמָ

ֵני הָ  ָגר מֹוָאב ִמּפְ ֵדין ַוּיָ ר, ּכְ ּבַ ְלהֹון ִאּתְ ָמֵגן ּדִ ָעם  ּדְ
יר ִמּמֹוָתא.   ְמאֹד. ַמאי ְמאֹד, ַיּתִ

Sihon came to attack Israel and lost most of his land. Og made war against the 
Israelites and lost everything. 
Numbers 21:35 “ ַאְרצֹו-לֹו ָׂשִריד; ַוִּייְרׁשּו, ֶאת-ִהְׁשִאירִּבְלִּתי -ַעּמֹו, ַעד-ָּכל-ָּבָניו ְוֶאת-ַוַּיּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ” 
“So they killed him and his sons and all his people, until there was no remnant 
left him; and they possessed his land.” 
Balak was a wise man. He saw all that the Israelites did to those who came 
against them and feared the Israelites. He knew that he cannot beat them on 
the physical level so he decided to use spiritual forces to stop the Israelites. He 
called Balaam to do the job as we studied in previous DZ. The plan was to 
disconnect the Israelites from the Tree of Life by using a curse. Balaam was on 
the level of the Sefira of Da’at of the impure system. He was a good choice for 
Balak to go against Moses that is Da’at of the pure system. 
Balaam couldn’t curse the Israelites because their camps were protected by the 
Holy Tabernacle and the way they arranged the camps around it. 
The only available option to hurt the Israelites on a spiritual level was through 
the level of Yessod. Yessod is where the Light from the upper 8 Sefirot gathered 
together and delivered to Malchut. In the body, Yessod is the aspect of the sexual 
organs. Balak sent the most beautiful women to temp Moses with sex. If his 
plan were to succeed, Moses would have dropped from his level of Da’at to 
Yessod and drained his energy to the Malchut of the other side. That would have 
destroyed the entire connection of the Israelites to the Tree of Life and as a 
result, the entire world would have collapsed because if there are no Israelites 
and Torah to draw Light to the world, the world cannot exist. 
The Midianite women saw Zimri, the head of the tribe of Shimon who was a 
handsome and charismatic person and mistook him for Moses and the damage 
was not catastrophic. 
Because of the individual interaction God didn't interfere. They came against 
one individual. In that case, the system of God couldn't do anything for him. 
Zimri didn’t even ask for help. He had to make a choice between good and bad 
but he fell into the hands and magic of the women. He died and with him 24 
thousands of his people. 
Lesson: The world is governed by God’s major plan and it cannot be changed. 
On the individual level, we have to make a choice and decide to be on the 
winning side or the losing side. By ‘winning’ I mean Final Redemption and 
Immortality. 

י ַרב הּוא.  .14 דֹול, ּכִ ֲהֵרי ָאז הּוא ָהָיה ּגָ ׁשֶ
תּוב ּכָ ִהּנֵה  א) (עובדיה ְוָגדֹול ָהָיה ָקָטן, ׁשֶ

דֹול  ָרֵאל ָהָיה ּגָ ּגֹוִים. ְוִיׂשְ יָך ּבַ ָקטֹן ְנַתּתִ
תּוב ּבֹו ְוַרב. ָמה  ּכָ ו, ׁשֶ ל ֵעׂשָ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ
ָרֵאל  ְלטּו ִיׂשְ ָ ׁשּ ָראּו ׁשֶ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ

  

ֵדין ִאיהּו ֲהָוה ַרב .14 ָהא ּכְ י ַרב הּוא. ּדְ , ְוַרב  ּכִ
יב  ְכּתִ יָך   (עובדיה א) ֲהָוה ְזֵעיר, ּדִ ה ָקטֹן ְנַתּתִ ִהּנֵ

גּ  ָרֵאל ֲהָוה ַרב  ּבַ יּה  ֹוִים. ְוִיׂשְ יב ּבֵ ְכּתִ ו, ּדִ ֲאָתר ֵעׂשָ ּבַ
ָרֵאל,   ְלטּו ִיׂשְ ׁשַ ָחמּו ּדְ ִגין ּדְ ְוַרב. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ

ר  ל ֲאׁשֶ יב ֵאת ּכָ ְכּתִ א. ּדִ א ְוַתּתָ ָרֵאל  ֵעיּלָ ה ִיׂשְ ָעׂשָ
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ר ְלַמְעָלה ּולְ  ל ֲאׁשֶ תּוב ֵאת ּכָ ּכָ ה, ׁשֶ ַמּטָ
ר עָ  ָרֵאל ָלֱאֹמִרי. ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָרֵאל ָעׂשָ ה ִיׂשְ ׂשָ

ל?  ב, ַמה זֶּה ֵאת ּכָ ָהָיה ָצִריְך לֹו ִלְכּתֹ
ֲאִפּלּו   ְלַרּבֹות ה. ַמְעָלה, ׁשֶ ַמְעָלה ּוַמּטָ

יִטים   ּלִ ַ דֹוִלים ְוַהׁשּ יֵטיֶהם ַהּגְ ּלִ ַ ִמׁשּ
ַמְעָלה, ַוֲאִפלּ  ּלְ דֹוִלים  ׁשֶ יֵטיֶהם ַהּגְ ּלִ ַ ּו ִמׁשּ

ה. ְוָלֵכן אֵ  ַמּטָ ּלְ יִטים ׁשֶ ּלִ ַ ר ְוַהׁשּ ל ֲאׁשֶ ת ּכָ
דֹול  ּגָ ָמקֹום ׁשֶ י ַרב הּוא, ּבְ ה. ְוָלֵכן ּכִ ָעׂשָ

כוֹ  תּובּבְ ּכָ ִני ְבכִֹרי   (שמות ד) ר ָקדֹוׁש, ׁשֶ ּבְ
ָרֵאל.   ִיׂשְ

ֵעי ֵליּה, ַמאי ֵאת   ָרֵאל ִמּבָ ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ָלֱאמֹוִרי. ֲאׁשֶ
ל ֲאִפיּלּו  ּכָ א, ּדְ א, ֵעיּלָ א ְוַתּתָ ָאה ֵעיּלָ . ְלַאְסּגָ

ְלָטֵניהֹון ַרְבְרִבין  ָ א. ַוֲאִפיּלּו  ִמׁשּ ְלֵעיּלָ ְלָטִנין ּדִ ְוׁשָ
ְלָטִנין ּדִ  ְלָטֵניהֹון ַרְבְרָבִנין ְוׁשָ ָ א  ִמׁשּ א. ְוַעל ּדָ ּתָ ְלּתַ

ֲאָתר   י ַרב הּוא, ּבַ א ּכִ ה. ְוַעל ּדָ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ
יב, ּדְ  ְכּתִ א, ּדִ יׁשָ ִני   (שמות ד) ַרב ּבּוְכָרא ַקּדִ ּבְ

ָרֵאל.   ְבכֹוִרי ִיׂשְ

רּוְך הּוא ָרָצה  .15 דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אַמר ׁשֶ ְוִאם ּתֹ
ין  ְך ְולֹא ִמן ַהּדִ ה  -ּכָ ו ְקִלּפָ ּבֹא ּוְרֵאה. ֵעׂשָ

ה  יְָּצָאה ְקִלּפָ יָון ׁשֶ ָהָיה ְוַצד ַאֵחר ָהָיה. ּכֵ
, ָעְרָלה  (ִׁשְפָחה) ַהּמַֹח ָמצּוי ְוָהָעְבָרה, ֲהֵרי

ִרית ִהיא חּוץ. ּבְ דֹוָלה (ּגְ  ִראׁשֹוָנה עֹוֶמֶדת ּבַ
ה   ְוֶעְליֹוָנה) ּלָ ָדה ֵמַהּכֹל, ְוִהיא ִמְתּגַ ְוִנְכּבָ

ְך.  ַאַחר ּכָ

  

ָעא ָהִכי,   .15 ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ יָמא ְדקּוְדׁשָ ְוִאי ּתֵ
ו  א ֲחֵזי, ֵעׂשָ יָנא. ּתָ ְקִליָפה ֲהָוה, ְוִסְטָרא   ְוָלאו ִמן ּדִ

יָון  ָנַפק ְקִלי (דף קפ''ה ע''ב) ַאֲחָרא ֲהָוה. ּכֵ ָפה  ּדְ
ִכיָחא  , ָעְרָלה  (שפחה)  ְוִאְתֲעָבר, ָהא מֹוָחא ׁשְ

ִרית ִאיהוּ  (ס''א רב   ַקְדָמָאה ָקֵאי ְלַבר. ּבְ
ֵלי ְלָבַתר.  ועלאה)  א, ְוִאיהּו ִאְתּגְ יָרא ִמּכֹּלָ  ַיּקִ

We learned previously that when people had sexual relationships with women 
from the other side they created spiritual corruption on the level of Yessod, and 
that brought death to them. 
Exodus 4:22 “ ַּפְרֹעה: ֹּכה ָאַמר ְיהָוה, ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל-ְוָאַמְרָּת, ֶאל ” “Then you shall say to 
Pharaoh, ‘Thus says YHVH, Israel is my firstborn son,” 
God sends Moses to tell Pharaoh that Israel is his firstborn son. 
We know that Esau was born before Jacob. Jacob was later called Israel. He 
was the father of the twelve tribes and because of his name, we are all called 
Israelites. 
The Zohar explains that Esau was a Klipah and from the other side. The word 
Klipah means ‘shell’, like the shell of a fruit that always comes before the fruit. 
Esau came first and is the aspect of the foreskin. Jacob came after and is the 
aspect of the head of the penis that delivers the Light. 
Even though Esau came out first, he was a Klipah and couldn’t be considered 
as the firstborn. 
The verse above is the first mission given to Moses. Before even asking Pharaoh 
to let the Israelites go, he needed to tell him ‘Israel is my firstborn son’. 
That means that the Israelites carry the Light and no Klipah can stop them from 
coming out. 
Lesson: Before the Light can be revealed, we need to break the Klipah that 
blocks it. The Klipah is ‘thicker’ at the beginning but as the Light inside (fruit) 
grows, the Klipah gets thinner. Our life is a process of overcoming challenges 
that come from the Klipah. We need to use the Light to break through it. 
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Attaching ourselves to the Klipah may give us comfortable feelings because 
there are no challenges. But sooner or later the little Light inside will be lost and 
the Klipah will get dried out and gone, not before we lose everything. 
Embrace your challenges because they conceal the Light that you need. 

ה  ַויֹּאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמ  .16 ְדָין ַעּתָ
ַתח, י ִחיָּיא ּפָ (זכריה  ְיַלֲחכּו ְוגֹו'. ַרּבִ

דֹול עֵֹמד  ג) ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ַויְַּרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ
ה ֵיׁש לֹו ָלָאָדם  ּמָ ִלְפֵני ַמְלַאְך ה' ְוגֹו'. ּכַ

עוֹ  ָרָכיו ּבָ ֹמר ּדְ ֶדֶרְך ִלׁשְ ָלם ַהזֶּה ְוָלֶלֶכת ּבְ
ל ַמֲעשֵׂ  ּכָ ּום ׁשֶ תּוִבים ֱאֶמת, ִמׁשּ י ָהָאָדם ּכְ

ִמְנָין.  ם ּבְ ֶלְך ּוְרׁשּוִמים ְלָפָניו, ְוֻכּלָ ִלְפֵני ַהּמֶ
ָעִרים עֹוְמִדים ּוְמִעיִדים,   ְ ׁשֹוְמֵרי ַהׁשּ
יָּן  יִנים צֹוְדִקים. ְוַהּדַ עֹוְמִדים ְותֹוְבִעים ּדִ

ּטֹוֲעִנים  עֹוֵמד ְלקַ  ל ֵעדּות, ְואֹוָתם ׁשֶ ּבֵ
ים, וְ  לֹא יֹוְדִעים ִאם ֵיְלכּו ְטָענֹות ְמַרֲחׁשִ

ֹמאל. ְ ְמִאילּו ִמׂשּ  ִמיִָּמין, ִאם ַיׂשְ

  

ה   (במדבר כ''ב) .16 ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעּתָ
ַתח,  יא ּפָ י ִחּיָ ְרֵאִני אֶ  (זכריה ג)  ְיַלֲחכּו ְוגֹו'. ִרּבִ ת  ַוּיַ

ַע ַהּכֹ  דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ְיָי ְוגֹו'.  ְיהֹוׁשֻ ֵהן ַהּגָ
ַהאי   ָרא אֹוְרחֹוי ּבְ ּמְ ר ָנׁש, ְלִאְסּתַ ָמה ִאית ֵליּה ְלּבַ ּכַ
ָכל עֹוָבדֹוי   ִגין ּדְ אַֹרח ְקׁשֹוט. ּבְ ָעְלָמא, ּוְלֵמַהְך ּבְ

א, וּ  י ַמְלּכָ ִתיִבין ַקּמֵ ר ָנׁש ּכְ ּבַ יִמין ַקמֵּ ּדְ יּה,  ְרׁשִ
הּו   ְרֵעי ַקְייִמין ְוָסֲהִדין, ַקְייֵמי  ְוֻכּלְ ִמְנָייָנא. ְנטּוֵרי ּתַ ּבְ

ָלא   יָמא ְלַקּבְ יָנא ַקּיְ ִריִסין. ְוַדּיָ יָנא ּתְ ְוָתְבֵעי ּדִ
ן, ְוָלא ְיִדיַע   א ְמַרְחׁשָ ַטֲענּו ָטַעְנּתָ ַסֲהדּוָתא, ְוִאיּנּון ּדְ

ָמֲאלוּ ִאי ֵיֲהכּון ִמיִמיָנא, וְ  ָמאָלא. ִאם ִיׂשְ ְ  ן ִמׂשּ

ֵני ָאָדם יֹוְצאֹות  .17 רּוחֹות ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ
ה ֵהם ְמַקְטְרִגים  ּמָ ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה, ּכַ
רּוִזים יֹוְצִאים ֵהן  עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם, ְוַהּכְ ׁשֶ
ין.  יֹּוֵצא ֵמַהּדִ ֶ ִפי ַמה ׁשּ ְלטֹוב ֵהן ְלָרע, ּכְ

ַכּמָ  ִנינּו, ּבְ ָ ׁשּ עוֹ ה ִדיִנים ִנּדוֹ ׁשֶ ָלם ן ָהָאָדם ּבָ
ל  ֲהֵרי ּכָ ְך, ׁשֶ ין ַאַחר ּכָ ַחיָּיו ּבֵ ין ּבְ ַהזֶּה, ּבֵ
ִמיד   רּוְך הּוא ּתָ דֹוׁש ּבָ ִדין, ְוַהּקָ ָבָריו ֵהם ּבְ ּדְ
ַרֲחָמנּות ְוַרֲחָמיו ַעל ַהּכֹל, ְולֹא רֹוֶצה  ּבְ
ְך ָאַמר ּכָ יֶהם. ׁשֶ ִפי ַמֲעׂשֵ ֵני ָאָדם ּכְ  ָלדּון ּבְ

ִוד, ָמר ָיּה   קל)(תהלים  ּדָ ׁשְ ִאם ֲעֹונֹות ּתִ
יָון  ל, ּכֵ ּכֵ אן ֵיׁש ְלִהְסּתַ ֲאדָֹני ִמי ַיֲעֹמד. ּכָ
ה  ָמר ָיּה, ָלּמָ ׁשְ ָאַמר ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ׁשֶ

 ? (ֲאֹדָני) ה'

  

א ָנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא,   .17 ֵני ָנׁשָ ד רּוֵחי ּבְ ָהא ּכַ ּדְ
ָמה ִאיּנּון ְמַקְטְרִגין ּדְ  ין  ְייהּו, ְוָכרֹוזִ ַקְייִמין ַקמַּ ּכַ

ָנִפיק ִמן   פּום ַמה ּדְ ָנְפִקין ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ּכְ
ַהאי   ר ָנׁש ּבְ ן ּבַ ּדָ יִנין ִאּתְ ה ּדִ ַכּמָ ַתְנָיא, ּבְ יָנא. ּדְ ּדִ
ל ִמּלֹוי   ָהא ּכָ ין ְלָבַתר. ּדְ ַחּייֹוי, ּבֵ ין ּבְ ָעְלָמא, ּבֵ

א  ִדיָנא ִאיּנּון. ְוקּוְדׁשָ ִריְך הּוא ּתָ  ּבְ ַרֲחמָ ּבְ נּו,  ִדיר ּבְ
פּום   א ּכְ ֵני ָנׁשָ יָנא ּבְ ֵעי ְלַדּיָ א, ְוָלא ּבָ ְוַרֲחמֹוי ַעל ּכֹּלָ

ִוד,  ָהִכי ָאַמר ּדָ ִאם ֲעֹונֹות   (תהלים קל)  עֹוָבֵדיהֹון, ּדְ
יָון   ָלא, ּכֵ ּכְ מֹר ָיּה ְיָי ִמי ַיֲעמֹוד. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ׁשְ ּתִ

ָאַמר ִאם ֲעוֹ  מֹר יָ ּדְ ׁשְ  . (ד''א אדני) יָ ''ּה, ֲאַמאי יְ נֹות ּתִ

Zechariah 3:1 “ ְיִמינֹו, ְלִׂשְטנֹו-ְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול, ֹעֵמד, ִלְפֵני ַמְלַא� ְיהָוה; ְוַהָּׂשָטן ֹעֵמד ַעל-ַוַּיְרֵאִני, ֶאת ” 
“Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of YHVH, 
and Satan standing at his right hand to accuse him.” 
Rabbi Chiya opened and said that a man should watch his ways in this world 
and walk in the path of truth. All the actions of a person are written before the 
Holy King and registered before him, nothing is missed. The gatekeepers stand, 
testify, and request justice. The judge listens to those who bring claims for their 
favor but they don't know if they will send to the right or the left. 
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The right is the aspect of receiving benefits for their work in this world. The left 
is the aspect of going to the process of cleansing and continued correction. 
When the souls leave this world all advocates and prosecutors are ready to 
present the good and the bad for each soul. 
Everything is counted, words and actions, including judgments a person went 
through in this world. 
The Zohar reveals that the judgments and good we receive in this world are 
counted in the process of justice the soul goes through when leaving this world. 
It’s very important for us to cleanse any negativity we did in this world before 
leaving it. Any pain should be accepted as a cleansing/payment process to 
remove any blemish from the soul. 
All the good that we have in this world is just a tool to help our soul becomes 
better. Those who have great wealth and influence are judged for the way they 
used it. Every gift we have in this world is temporary and an opportunity to do 
good with it. 
The sages tell us that a reward for doing a Mitzvah is another Mitzvah. That 
means that the good we receive in this world is just an opportunity to do more 
good and reveal greater Light. 

יר  .18 ְרגֹות ַרֲחִמים ִהְזּכִ לֹׁש ּדַ א, ׁשָ ֶאּלָ
ים  ָמר ָיּה, ִאם ַרּבִ ׁשְ ִוד. ִאם ֲעֹונֹות ּתִ אן ּדָ ּכָ
א  עֹוִלים ְלַמְעָלה ְלַאּבָ ָהֲעֹונֹות ַעד ׁשֶ

א, ֲהֵרי ה' הּוא ַרחֲ ֲאֹדָני)( ְוִאּמָ ִמים. ְוִאם , ׁשֶ
הּוא ַרֲחִמים, ִיְתעֹוֵרר   ב ׁשֶ ם ֶזה, ַאף ַעל ּגַ ׁשֵ

מּו ְבִדין  ָרגֹות ִנְסּתְ ִדין ְוָכל ַהּדְ ה  -ּבְ ְרּגָ ּדַ
ל ָהְרפּואֹות  ּכָ ַאַחת ֵיׁש ַלֲחזֹר ֵאֶליָה, ׁשֶ
חּוס ָעֵלינּו. ּוִמי ִהיא?  ה, ִהיא ּתָ ּנָ יֹוְצאֹות ִמּמֶ

אי.  ִמי. ִמ''י ַוּדַ ֲעֹמד ּבְ א ָלְך.  ּתַ (ְּכמֹו  ִמ''י ִיְרּפָ
ִּכי ָגדֹול ַּכָּים ִׁשְבֵר� ִמי ִיְרָּפא  (איכה ב) ֶׁשֶּנֱאַמר

לּו (ֲאֹדָני) ְוָלֵכן ָיּה ה' ָל�) מֹות ַהּלָ ֵ . ִאם ַהׁשּ
ְרֵכי  ל ּדַ ּכָ נּו, ִמ''י ַיֲעֹמד, ׁשֶ מּו ֵמִאּתָ ּתְ ִיְסּתַ

תּוִחים ִמ  ׁשּוָבה ּפְ ה.ַהּתְ ּנָ  ּמֶ

  

א  .18 לָ ֶאּלָ ִוד ָהָכא.  , ּתְ ר ּדָ ַרֲחֵמי ַאְדּכַ ין ּדְ ְרּגִ ת ּדַ
מֹר ָיּה, ִאם חֹוִבין ַסִגיאּו, ַעד   ׁשְ ִאם ֲעֹונֹות ּתִ

א, ָהא ְייָ  א ְוִאּמָ י ַאּבָ א ְלַגּבֵ ִקין ְלֵעיּלָ ַסּלְ (ד''א  ּדְ
ב   אדני) א, ַאף ַעל ּגַ ָמא ּדָ ִאיהּו ַרֲחֵמי. ְוִאי ׁשְ ּדְ

עַ  ִאיהּו ַרֲחֵמי, ִיּתְ ְרגִּ ּדְ ִדיָנא ְוָכל ּדַ ימּו  ר ּבְ ין ַאְסּתִ
ָכל   יּה, ּדְ ר ְלַגּבֵ ֶנְהּדַ א ֲחָדא ִאית ּדְ ְרּגָ ִדיָנא, ּדַ ּבְ
ּה ָנְפִקין, ִאיהּו ָיחֹוס ֲעָלן, ּוַמאן ִאיהּו,   ַאְסָווִתין ִמיּנֵ

א ָלְך. אי. ִמ''י ִיְרּפָ (כמה דאת   ִמי. ִמ''י ַיֲעמֹוד ַוּדַ
ְוַעל   שברך מי ירפא לך)כי גדול כים  (איכה ב') אמר

א ָיּה ְייָ  מּון ִמָנן,   (ד''א אדני) ּדָ ָמָהן ִיְסּתְ ין ׁשְ ִאי ִאּלֵ
יּה.  ִתיָחן ִמּנֵ א ּפְ ִתיּוְבּתָ ָכל אְֹרִחין ּדְ  ִמ''י ַיֲעמֹוד, ּדְ

ן ְיהֹוָצָדק ָהָיה   .19 ַע ּבֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ְיהֹוׁשֻ
בֶ  מּור, ּגֶ יק ּגָ ָהָיה ִנְכָנס ִלְפנַ ַצּדִ י ְוִלְפִנים, ר ׁשֶ

ִהְכִניסוּ  ל ׁשֶ סּו ּכָ ּנְ יַבת ָהָרִקיַע. ִהְתּכַ הּו ִליׁשִ
ְרֵכי  ִדינֹו. ְוָכְך ּדַ ם ְלַעיֵּן ּבְ יָבה ׁשָ ֵני ַהְיׁשִ ּבְ
ְכִניִסים אֹותֹו  ּמַ ׁשֶ יַבת ָהָרִקיַע: ּכְ אֹוָתּה ְיׁשִ

ל בְּ  רֹוז יֹוֵצא ּוַמְכִריז: ּכָ יָבה  ְלִדין, ַהּכָ ֵני ַהְיׁשִ
ְנס ְעָלם. וּ ִהּכָ ּנֵס. ּו ַלּגֶֹרן ַהּנֶ ין ִמְתּכַ  ֵבית ַהּדִ

  

מּור ֲהָוה,   .19 יק ּגָ ן ְיהֹוָצָדק ַצּדִ ַע ּבֶ א ֲחֵזי, ְיהֹוׁשֻ ּתָ
ַעְיילּוּהו   ֲהָוה ָעאל ִלְפַני ִלְפִנים, ּדְ ְבָרא ּדְ ּגַ

ֵני ְמ  ל ּבְ ָנׁשּו ּכָ ְרִקיָעא. ִאְתּכְ א ּדִ א  ִלְמִתיְבּתָ ִתיְבּתָ
ן, ְלַעיְּ  ּמָ ִדיֵניּה. ְוַכְך ּתַ ַההּוא  יָנא ּבְ ָאְרחֹוי ּדְ

רֹוָזא   ד ַעְייֵלי ֵליּה ְלִדיָנא, ּכָ ְרִקיָעא, ּכַ א ּדִ ְמִתיְבּתָ
ָרא   א עּולּו ְלִאּדָ ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ָנִפיק ְוַאְכִריז, ּכָ

י.  ׁשֵ ּנְ יָנא ִמְתּכַ  ְטִמיָרא, ּוֵבי ּדִ
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Psalms 130:2 “Lord, hear my voice! Let Your ears be attentive To the voice of my 
pleas for mercy.” 
Psalms 130:3 “ ֲאֹדָני, ִמי ַיֲעֹמד --ָיּה-נֹות ִּתְׁשָמרֲעֹו-ִאם ” “If YH--(ָיּה) kept a record of our sins, 
O Lord (ADNY ֲאֹדָני), who (ִמי ) could ever stand?” 
Psalms 130:7 “O Israel, hope in YHVH; For with YHVH there is loving-kindness 
(Chessed), And with Him is abundant redemption.”  
In Psalms 130 King David prays to God and humbles himself and pleads for 
mercy before the ‘judge’. The Zohar reveals that King David mentioned three 
levels of mercy. 
‘YH’ ָיּה - The upper sefirot of Chochmah, Father and Binah, Mother. If there are 
too many sins they reach the level of Father and Mother. The next level ‘ADNY’ 
 that is also mercy, awakens with judgment. It will block the other levels ֲאֹדָני
with judgments. Only the level of ‘MY’ ִמי (‘who’), which is Binah, can ‘stand’ for 
the person and bring remedy and mercy. 
Lamentation 2:13 “ -� ַוֲאַנֲחֵמ�, ְּבתּוַלת ַּבתּלָ -ָמה ַאְׁשֶוה--ָּל�, ַהַּבת ְירּוָׁשִלַם-ֲאִעיֵד� ָמה ֲאַדֶּמה-ָמה

ָל�-ְבֵר�, ִמי ִיְרָּפאָגדֹול ַּכָּים ִׁש -ּיֹון: ִּכיצִ  ” “How shall I admonish you? To what shall I 
compare you, O daughter of Jerusalem (Malchut)? To what shall I liken you as 
I comfort you, O virgin daughter of Zion (Malchut of Yessod of Zeir Anpin)? For 
your ruin is as vast as the sea; Who can heal you?” 
 is a word that begins a ,מי ’is numerically 50 and represents Binah. ‘Who ’מי‘
question but at the same time reveals the answer because the energy of the 
entire existence comes to the world from Binah. It’s the life force that comes 
with the Torah on Shabbat and through the study of the Zohar. 
The Zohar helps us know 'Who' can heal us. 

ֵני  .20 ְואֹוָתּה רּוַח ָהִאיׁש עֹוָלה ַעל ְיֵדי ׁשְ
ְכָנס,  ּנִ יָון ׁשֶ ים. ּכֵ ָקֵרב ֶאל ַעּמּוד ֶאָחד ְמֻמּנִ

עֹוֶמֶדת שָׁ  ְלֶהֶבת לֹוֶהֶטת ׁשֶ ל ׁשַ ם,  ׁשֶ
אֹותֹו  ב ּבְ ּנֹוׁשֵ רּוַח ָהֲאִויר ׁשֶ ם ּבְ ּלֵ ּוִמְתּגַ

ם, ַעּמּוד ֲעִלים אֹוָתם ְלׁשָ ּמַ ה ֵהם ׁשֶ . ְוַכּמָ
ּתֹוָרה   ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ל אֹוָתם ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ּה ִחּדּושִׁ  ים ּבָ ׁשִ ִבים  ּוְמַחּדְ ים, ִמיָּד ִנְכּתָ
יָבה, ְוָאז ֵני ַהְיׁשִ ָבִרים ֶאל ּבְ ֵני  ַהּדְ ל ּבְ ּכָ

ֵני ְמֻמנִּ  ִאים ִלְראֹותֹו. אֹוָתם ׁשְ יָבה ּבָ ים ַהְיׁשִ
יַבת   יֹוְצִאים, ּוַמֲעִלים אֹותֹו ְלאֹוָתּה ְיׁשִ
ָהָרִקיַע. ִמיָּד ִמְתָקֵרב ֶאל אֹותֹו ַעּמּוד 

ם.  ם ׁשָ ּלֵ ְתּגַ ּמִ  ׁשֶ

  

ְתֵרי   .20 ָקא ַעל ְיֵדי ּדִ ַבר ָנׁש ַסּלְ ְוַההּוא רּוָחא ּדְ
י ַחד ַעּמּוָדא  ְמָמָנן ָעאל, ָקִריב ְלַגּבֵ יָון ּדְ , ּכֵ

ְלהֹוָבא ׁשַ ִלים   ּדְ ן, ם ְוַאּגְ ּמָ יָמא ּתַ ַקּיְ ְמָלֲהָטא ּדְ
ה   ַההּוא ַעּמּוָדא, ְוַכּמָ יב ּבְ ָנׁשִ ֲאִויָרא ּדְ רּוָחא ּדַ ּבְ

ַסלְּ  ָכל ִאיּנּון  ִאיּנּון ּדְ ִגין ּדְ ן. ם. ּבְ ּמָ ִקין לֹון ּתַ
ֵלי בְּ  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ד  ּדְ ין, ִמּיַ ּה ִחּדּוׁשִ י ּבָ ׁשֵ אֹוַרְייָתא, ּוְמַחּדְ

ל  ַאְכּתּוב ְלגַ  ֵדין ּכָ ין, ּכְ א ִאיּנּון ִמּלִ ֵני ם ְמִתיְבּתָ י ּבְ ּבֵ
ֵר  א ָאָתאן ְלֵמחֵמי ֵליּה. ִאיּנּון ּתְ ֵני ְמִתיְבּתָ ין  ִאיּנּון ּבְ

א   ִקין ֵליּה ְלַההּוא ְמִתיְבּתָ ְמָמָנן ָנְפִקין, ְוַסּלְ
ְרִק  ַאְגִלים  ּדִ י ַההּוא ַעּמּוָדא, ּדְ יָעא, ִמּיַד ָקִריב ְלַגּבֵ
ן ּמָ  . ּתַ

יָבה ְורֹוִאים אֹותֹו. ִאם  .21 ִנְכָנס ַלְיׁשִ
ָראּוי  ָבר ּכָ ה ֲעָטרֹות  -ַהּדָ ּמָ אי הּוא, ּכַ ַזּכַ

ִרים יָבה.  נֹוְצצֹות ְמַעּטְ ֵני ַהְיׁשִ ל ּבְ אֹותֹו ּכָ
ָבר ַאֵחר ָהָיה  ה! אֹוי לְ  -ְוִאם ּדָ אֹוָתּה ּבּוׁשָ

  
ָקא   .21 ּדְ ה ּכַ א, ְוָחָמאן ֵליּה. ִאי ִמּלָ ָעאל ִלְמִתיְבּתָ
ִרין  יָ  ָמה ִעְטִרין ְמַנְצָצן, ְמַעּטְ ָאה ִאיהּו, ּכַ אּות ַזּכָ

ה ַאֲחָרא ֲהָוה, ַווי   ֵליהּ  א. ְוִאי ִמּלָ ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ּכָ
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ד  ּדֹוִחים אֹותֹו ַהחּוָצה, ְועֹוֵמד ּתֹוְך ָהַעּמוּ 
יֵלנּו. ֲעִלים אֹותֹו ְלִדין. ָהַרֲחָמן ַיּצִ ּמַ  ַעד ׁשֶ

ְחָיין ֵליּה ְלַבר, ְוָקִאים ּגֹו  ֵליּה לְ  ּסּוָפא, ּדַ ַההּוא ּכִ
יְזָבן.  ַעְייֵלי ֵליּה ְלִדיָנא, ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ  ַעּמּוָדא, ַעד ּדְ

ם  .22 ֲעִלים אֹוָתם ְלׁשָ ּמַ ְוֵיׁש ֲאֵחִרים ׁשֶ
דֹוׁש בָּ  ַהּקָ ׁשֶ ֵני ּכְ ַמֲחלֶֹקת ִעם ּבְ רּוְך הּוא ּבְ

יָבה, ְואֹוְמִרים ִמ  לֹוִני ַהְיׁשִ י מֹוִכיַח? ֲהֵרי ּפְ
ם,  ָבר. ָאז ַמֲעִלים אֹותֹו ְלׁשָ הֹוִכיַח ַהּדָ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ ָבר ּבֵ  הּוא ּומֹוִכיַח אֹותֹו ַהּדָ
ֲעִלים   ּמַ יָבה. ְוֵיׁש ֲאֵחִרים ׁשֶ ֵני ַהְיׁשִ ּוֵבין ּבְ

ם ְלָבְרָרם אֹוָת  ם ְלִדין, ְוָדִנים אֹותֹו ׁשָ ם ׁשָ
ָנם.  ּוְלַלּבְ

  

א   .22 ד קּוְדׁשָ ן, ּכַ ּמָ ִקין לֹון ּתַ ַסּלְ ְוִאית ַאֲחָרִנין ּדְ
א,  ְבֵני ְמִתיְבּתָ ְפלּוְגָתא ּבִ ִריְך הּוא ּבִ ְוַאְמֵרי ַמאן  ּבְ

ִקין ֵליּה   ֵדין ַסּלְ ה. ּכְ אֹוַכח ִמּלָ לֹוִני ּדְ מֹוַכח, ָהא ּפְ
ִריְך הּוא   א ּבְ ין קּוְדׁשָ ה ּבֵ ן, ְואֹוַכח ַההּוא ִמּלָ ּמָ ּתַ

ֵני ְמִת  ן  ּוֵבין ּבְ ּמָ ִקין לֹון ּתַ ַסּלְ א. ְוִאית ַאֲחָרִנין ּדְ יְבּתָ
ן, ְלָבְרָר  ּמָ ָנא לֹון. ְלִדיָנא, ְוַדְייִנין ֵליּה ּתַ  א לֹון, ּוְלַלּבְ

When the soul of a person arrives at the upper levels he is received by two who 
were appointed to lead the soul in the process. A court is assembled and the 
soul enters. 
When a soul who studied and revealed secrets of the Torah is standing there, 
his studies are written for the scholars from the study hall and they come to see 
him. The two appointees elevate him to that level and he is dressed with special 
garments. 
Then he enters the study hall and everyone sees him. If he revealed secrets 
according to the pure and holy system then they decorate him with shiny 
crowns. If he didn’t follow the path of holiness and purity he is rejected from 
there with shame and leads to harsh judgment process. 
The study of the secrets of Torah reveals great Light in the world by connecting 
to the Tree of Life and the pure system. It supports life in this world and is 
rewarded in the world to come. 
The study of the Zohar and the secrets it reveals are very important for our 
souls. It is important to study from the Zohar and from teachers who are 
strongly connected to the Zohar and teach directly from it. Without the Zohar 
text, there’s no connection to the secrets that the Zohar reveals. Studying how 
to be a good sharing and caring person is a basic requirement for the soul and 
brings very little benefits. 
If a person does acts of kindness and sharing with pure consciousness, his soul 
benefits from it. If one does it with personal agenda and entitlements then his 
soul loses most of the light he could have gained from his good deeds. 
I must admit that I erased a few paragraphs I wrote, criticizing big kabbalah 
organizations that they may give a nice place for people to hug each other but 
with very little Zohar. In most cases, they repeat the same teaching of “be good, 
share and care for your friend….”. A very little study of the secrets of the Torah, 
the way the Zohar brings. 
My advice to anyone who reads this study is to remember that when his/her 
day comes, they stand alone in the upper court with the good and the bad they 
did in their lives. If one followed the wrong teacher or teaching then his/her soul 
pays the price. 
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Study directly from the Zohar and pray that God will lead you to the teachers 
that will help your soul grow with purity and light. 

ִלי ִדין  .23 ְך, ּבְ י יֹוֵסי, ִאם ּכָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ק מֵ  ּלֵ ָהעֹוָלם ַהזֶּה? ְוִאם ִנְפָטר ָאָדם ּוִמְסּתַ

ַעם ַאֶחֶרת?  ק, ַמּדּוַע ִנּדֹון ּפַ ּלֵ ִדין ִהְסּתַ ּבְ
ֲהֵרי   ַמְענּו, ׁשֶ ְך ָלַמְדנּו ְוָכְך ׁשָ ָאַמר לֹו, ּכָ

ק ָהָאָדם ֵמָהעוֹ  ּלֵ ִדין ִהְסּתַ אי ּבְ ָלם ַהזֶּה.  ַוּדַ
יִקים,  ּדִ ת ַהּצַ ֵנס ִלְמִחּצַ ּלֹא ִיּכָ ֲאָבל ַעד ׁשֶ

אֹוָתּה  ַמֲעִלים אֹותוֹ  ם ִנּדֹון ּבְ ְלִדין, ְוׁשָ
יַבת ָהָרִקיַע.   ְיׁשִ

  

יָנא   .23 ָלא ּדִ י יֹוֵסי, ִאי ָהִכי ּבְ ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
ק ֵמַהאי ָעְלָמא. ְוִאי   ּלָ ר ָנׁש ְוִאְסּתַ ַטר ּבַ ִדיָנא  ִאְתּפְ ּבְ

ן ִזְמָנא ַאֲחִריָנא. ָאַמר ֵליּה,   ּדָ ק, ֲאַמאי ִאּתְ ּלָ ִאְסּתַ
ִדיָנא  ָהִכי אֹוִלי אי ּבְ ָהא ַוּדַ ַמְעָנא, ּדְ ְפָנא, ְוָהִכי ׁשְ

ר ָנׁש ֵמַהאי ָעלְ  ק ּבַ ּלָ ָמא, ֲאָבל ַעד ָלא ֵייעּול  ִאְסּתַ
יַקּיָא, ַסְלֵקי ֵליּה ְלִדיָנא, וְ  ַצּדִ ן  ִלְמִחיָצְתהֹון ּדְ ַתּמָ

ְרִקיָעא.  א ּדִ ַההּוא ְמִתיְבּתָ ן ּבְ ּדָ  ִאּתְ
ם עֹוֵמד אֹותֹו ְמֻמנֵּ  .24 יִהּנֹם ְוׁשָ ה ַהּגֵ

ִטין.  ין. ְוִאם לֹא, ְלַהׂשְ זֹּוֶכה ַבּדִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
ָעה  ׁשָ יִהּנֹם לֹוֵקַח אֹותֹו ּבְ אֹותֹו ְמֻמּנֵה ַהּגֵ

ָיָדיו,  ּמֹוְסִרים אֹותֹו ּבְ ם ׁשֶ ָ ַע אֹותֹו ִמׁשּ ּוְמַקּלֵ
ֶקַלע ּקֹוֵלַע ֶאֶבן ּבְ מֹו ׁשֶ ה ּכְ (ְּבַכף  ְלַמּטָ

תוּ ַהֶּקַלע) ּכָ ְוֵאת ֶנֶפׁש  א כה)-(שמואל ב, ׁשֶ
ַלע ְוגֹו'.  ף ַהּקָ תֹוְך ּכַ ה ּבְ ֶעּנָ ֹאְיֶביָך ְיַקּלְ
ִפי ַמה  ל ָעְנׁשֹו ּכְ יִהּנֹם, ּוְמַקּבֵ ְוזֹוְרקֹו ַלּגֵ

ּדֹון. ּנִ ֶ  ׁשּ

  

ם ְלַאְסָטָאה.   .24 ֵגיִהּנָ יָמא ַההּוא ְמָמָנא ּדְ ן ַקּיְ ְוַתּמָ
ָזֵכי ִמן ּדִ  ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ יָנא, ְוִאי ָלאו ַההּוא  ַזּכָ

ַמְסִרין ֵליּה   ֲעָתא ּדְ ׁשַ ם ָנִטיל ֵליּה, ּבְ ֵגיִהּנָ ְמָמָנא ּדְ
ידֹוי ִמְקַלע  ּבִ ַמאן ּדְ א, ּכְ ן ְלַתּתָ ּמָ , ּוִמְקַלע ֵליּה ִמּתַ

ַקְרִטיָפא (דף קפ''ו ע''א)  ָנא ַאבְ  (ס''א   ּבְ
יב,  בקוספיתא)  ְכּתִ ְוֵאת ֶנֶפׁש   (שמואל א כה) ּדִ

תֹוְך כַּ  אֹוְיֶביךָ  ה ּבְ י ֵליּה  ְיַקְלֶעּנָ ּדֵ ַלע ְוגֹו'. ְוׁשַ ף ַהּקָ
ן. ִאְתּדָ פּום ַמה ּדְ יּה ּכְ יל עֹוְנׁשֵ יִהָנם, ְוַקּבִ  ְלּגֵ

ַויְַּרֵאִני ֶאת  (זכריה ג) ּבֹא ּוְרֵאה, .25
דֹול עֵֹמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ְוגֹו'.  ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְיהֹוׁשֻ

ֶהֱעלּוהּו ְלִדין ְלתֹוךְ  יַבת   ׁשֶ אֹוָתּה ְיׁשִ
ְפַטר ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה. עֵֹמד   ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָהָרִקיַע ּבְ

תֹו ַנַער רֹאׁש  ֶזהּו אוֹ  -ִלְפֵני ַמְלַאְך ה' 
הּוא חֹוֵת  יָבה, ׁשֶ ין ַעל ַהּכֹל.ַהְיׁשִ  ְך ּדִ

  

א ֲחֵזי,  .25 ַע ַהּכֵֹהן   (זכריה ג) ּתָ ְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ ַוּיַ
דֹול עֹוֵמד ִלפְ  ָסִליקּו ֵליּה ְלִדיָנא,  ַהּגָ ֵני ַמְלַאְך ְוגֹו', ּדְ

ָטר  ּגֹו ַההוּ  ִאְתּפְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְרִקיָעא, ּבְ א ּדִ א ְמִתיְבּתָ
א הּוא ַההּוא  ֵמַהאי ָעְלָמא. עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלאַ  ְך ְיָי, ּדָ

א.  יָנא ַעל ּכֹּלָ ִאיהּו ָחִתיְך ּדִ א, ּדְ  ַנַער, ֵריׁש ְמִתיְבּתָ
The Zohar reveals that some people leave the world with judgment, meaning a 
painful process and or not at the age they were supposed to die. That means 
that he was judged above to have such an end. The question is why does he 
have to go through a second judgment process above. The Zohar answers the 
question and tells us that before the soul is chosen to be with the righteous 
souls, it has to go through a second process, with a prosecutor. If the soul loses 
the case, the prosecutor slings it out to Gehinnom (‘hell’, where the cleansing of 
the soul is done) to receive his ‘punishment’ as judged. 
1 Samuel 25:29 
“ ֵאת ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶבי� ְיַקְּלֶעָּנה, ְּבתֹו� ַּכף ַהָּקַלעְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים,  ” 
“and the soul of my lord (in this verse, referring to King David) shall be bound 
in the bundle of the living with YHVH your God; but the souls of your enemies 
he will sling out as from the hollow of a sling.” 
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People who suffer before the die are actually judged with mercy. Cleansing their 
souls in this world is much easier than the process in Gehinnom. Every pain 
and suffering a person goes through in the world of Malchut is a cleansing 
process, and part of the ‘payment’ for his correction. The payment is considered 
in full when a person accepts the painful process as justified and keeps a strong 
faith in God. 
Many good people suffer nowadays than ever before. Because the time for the 
end of the Tikkun is close, those who embrace their spiritual path and wish to 
grow their vessels are asked to pay ‘debts’ even from previous lives. 
If one experiences a big Tikkun and doesn’t understand why, then he should 
consider the process as paying for the ticket to the resurrection and immortality 
when the world comes to its final correction. 
A little pain now is nothing compared to the bliss of being with the Light as an 
immortal. 

ָטן? אֹותֹו ְמֻמּנֶה .26 ָ ָטן, ִמי ֶזה ְוַהׂשּ ָ ַעל   ְוַהׂשּ
ֲאָותֹו ְלַקְחּתֹו,  ּתַ יִהּנֹם, ׁשֶ ּגֵ ָפׁשֹות ּבַ ַהּנְ
ִעים   נּו ְרׁשָ ְוָתִמיד עֹוֵמד ְואֹוֵמר ַהב ַהב, ּתְ

י ְטנֹו ַלּגֵ יר ֲחָטָאיו. ְוָאז  -ִהּנֹם. ְלׂשִ  -ְלַהְזּכִ
ָטן  ָ ָך ַהׂשּ ָטן ִיְגַער ה' ּבְ ָ ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ

י ְגָערוֹ ְוִיְגַער ה ּתֵ ָך. ׁשְ א ֶאָחד ' ּבְ ה? ֶאּלָ ת ָלּמָ
יִהּנֹם   יֹּוֵצא ִמּגֵ ְלדּוָמה, ְוֶאָחד ְלאֹותֹו ׁשֶ

ִטין. ִמיד ְלַהׂשְ עֹוֵמד ּתָ  ׁשֶ

  

26.  ָ ְמָמָנא, ַעל  טָ ְוַהׂשּ ָטן. ַההּוא ּדִ ָ ן, ַמאן ְוַהׂשּ
יה ְלֵמיַסב ֵליּה, ְוָתִדיר   ִתיאּוְבּתֵ ם, ּדְ ֵגיִהּנָ ָתא ּבְ ַנְפׁשָ

יָמא ְוָאַמר ַהב   ְטנֹו,  ַקּיְ יִהָנם. ְלׂשִ יִבין ְלּגֵ ַהב, ָהבּו ַחּיָ
ָטן ִיְגַער   ָ ֵדין ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהׂשּ ָרא חֹובֹוי. ּכְ ְלַאְדּכְ

ךָ  א  ּבְ ָערֹות ֲאַמאי. ֶאּלָ ֵרין ּגְ ָך, ּתְ ָטן ְוִיְגַער ה' ּבְ ָ  ַהׂשּ
ם  יִהּנָ ָנְפָקא ִמּגֵ ,  ַחד ְלדּוָמה. ְוַחד, ְלַההּוא ּדְ

ִד  יָמא ּתָ ַקּיְ  יר ְלַאְסָטָאה. ּדְ
מֹו  .27 ָטן ֶעְליֹון יֹוֵרד ּכְ ּבֹא ּוְרֵאה, אֹותֹו ׂשָ

ְדמּות ׁשוֹ  ם ּבִ ּלֵ ִהְתּגַ ְרׁשּוהּו, ׁשֶ ּפֵ ר, ְוָכל ׁשֶ
יִהּנֹם,   ֵנס ַלּגֵ ּדֹונּו ְלִהּכָ ּנִ אֹוָתן רּוחֹות ָרעֹות ׁשֶ

ֶרַגע ֶאחָ  ד ְוחֹוְטָפן, ְויֹוֵרד לֹוֵחְך אֹוָתן ּבְ
ּבֹוְלָעם. ְוֶזהּו ְונֹוְתָנן ְלדּומָ  ה ְלַאַחר ׁשֶ

ה   תּוב ַויֹּאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעּתָ ּכָ ׁשֶ
ל סְ  ָהל ֶאת ּכָ ְלחְֹך ְיַלֲחכּו ַהּקָ ִביֹבֵתינּו ּכִ

ל  עֹוֵמד ְלַרע ַעל ּכָ ֹור ׁשֶ ֹור, ַהּנֹוָדע, ַהׁשּ ַהׁשּ
ֶדה   ָ ֵני ָהעֹוָלם. ֶאת ֶיֶרק ַהׂשּ ָתן רּוחֹות אוֹ   -ּבְ

ֵני   ֶדה  ּבְ ָ ֶדה. ַהׂשּ ָ ֵהם ֶיֶרק ַהׂשּ אֹותֹו   -ָאָדם, ׁשֶ
ֶדה ַהיָּדּוַע.  ָ  ַהׂשּ

  

ָאה ָנִחי .27 ָטן ִעּלָ א ֲחֵזי, ַההּוא ׂשָ ָמה  ּתָ ת ּכְ
ִד  ַאְגִלים ּבְ אּוְקמּוָה, ּדְ ׁשֹור, ְוָכל ִאיּנּון  ּדְ ּיּוְקָנא ּדְ

ם, ָלִחי ֵגיִהּנָ ָדנּו ְלַאֲעָלא ּבַ ִאּתְ ין, ּדְ יׁשִ ְך לֹון  רּוִחין ּבִ
ִרְגָעא ֲחָדא, ְוָחַטף לֹון, ְוָנִחית ְוָיַהב לֹון ְלדּוָמה,   ּבְ

יב,   ְכּתִ ָבַלע לֹון. ְוָדא הּוא ּדִ ַוּיֹאֶמר מֹוָאב  ְלָבַתר ּדְ
ל   ָהל ֶאת ּכָ ה ְיַלֲחכּו ַהּקָ ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעּתָ

ּתְ  ִאׁשְ ֹור, ּדְ ְלחֹוְך ַהׁשּ ֹור  ְסִביבֹוֵתינּו ּכִ מֹוַדע, ַהׁשּ
ֵני ָעְלָמא. ֵאת ְיֶרק  ּדְ  ל ּבְ יָמא ְלִביׁש ַעל ּכָ ַקּיְ

ִאיּנּון ֶיֶרק   א, ּדְ ְבֵני ָנׁשָ ֶדה, ִאיּנּון רּוִחין ּדִ ָ ַהׂשּ
מֹוַדע. הַ  ּתְ ִאׁשְ ֶדה ּדְ ֶדה, ַההּוא ׂשָ ָ ֶדה. ַהׂשּ ָ  ׂשּ

Zechariah 3:1 “ ְיִמינֹו, ְלִׂשְטנֹו-ַא� ְיהָוה; ְוַהָּׂשָטן ֹעֵמד ַעלְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול, ֹעֵמד, ִלְפֵני ַמלְ -ַוַּיְרֵאִני, ֶאת ” 
“Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of YHVH, 
and Satan standing at his right hand to accuse him.” 
The Zohar reveals that the ‘angel of YHVH’ is the angel Metatron, who is the 
head of the assembly of heaven. He sets the verdict on everything. 
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Zechariah 3:2 “ ם; ֲהלֹוא ַהָּׂשטָ -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ן, ִיְגַער ְיהָוה ְּב� ַהָּׂשָטן, ְוִיְגַער ְיהָוה ְּב�, ַהֹּבֵחר ִּבירּוָׁשִלָ
 ,Then YHVH said to Satan, "YHVH rebuke you, Satan! Indeed“ ”ֶזה אּוד, ֻמָּצל ֵמֵאׁש
YHVH who has chosen Jerusalem rebuke you! Is this not a brand plucked from 
the fire?” 
When the soul stands in the upper court, Satan has the right to list all the sins, 
so he can take the soul to Gehinnom (‘hell’). Then YHVH rebukes Satan twice. 
The Zohar explains that one is for the angel Dumah, the minister of Gehinnom, 
and the second is the rebuke to Satan that comes out of Gehinnom to demand 
judgment on the soul. 
The Satan comes to the court in the image of an Ox (an aspect of the Left), and 
he grabs all the souls that were judged to Gehinnom and delivers them to 
Dumah.  

ָלק ָהָיה   ָאַמר .28 ְך, ּבָ י יֹוֵסי, ִאם ּכָ ַרּבִ
אי, ְוָכְך ִהְצָטֵרְך ָלַדַעת  ַוּדַ ָחָכם. ָאַמר לֹו, ּבְ

ְרֵכי אֹותֹו  ל ּדַ ֹור, ְוִאם לֹא יֹוֵדַע ּכָ ַהׁשּ
ָפיו ּוְקָסָמיו.  ׁשָ אֹוָתם, לֹא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכְ
ְך הּוא, ְוָנֶאה  אי ּכָ י יֹוֵסי, ַוּדַ ָאַמר ַרּבִ

ְכִריִזים ַעל ָאַמְר  ּמַ ׁשֶ ֹור ִמּכְ . ְוכַֹח אֹותֹו ַהׁשּ ּתָ
ְכִריִזים ְוָכל   ּמַ ל אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ בּוָאה. ּכָ ַהּתְ

ּמַ  ֵני ָאָדם, ְוֵהם  ַהיִָּמים ׁשֶ ְכִריִזים ַעל רּוחֹות ּבְ
ֵאר. ֵרי, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ  ְיֵמי ִניָסן, ִויֵמי ִתׁשְ

  

י יֹוֵסי, ִאי ָהִכי, חַ  .28 ָלק. ָאַמר  ָאַמר ִרּבִ ים ֲהָוה ּבָ ּכִ
ל ָאְרחֹוי  ֵליּה  ע ּכָ אי, ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלִמְנּדַ ַוּדַ

ַההּוא ׁשֹור, ְוִאי ָלא   ד  ּדְ ַיְדֵעי ְלהּו, ָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ
אי ָהִכי הּוא,   י יֹוֵסי ַוּדַ ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי. ָאַמר ִרּבִ

הַ  יּה ּדְ י ַמְכִריזּו  ְוָיאּות ַאָמְרת. ְותּוְקּפֵ הּוא ׁשֹור, ִמּכִ
בּוָאה. ַמְכִריִזין   (כאן חסר)  ַעל ַהּתְ ל ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ ּכָ

ַמְכִריזֵ  א.  ְוָכל יֹוִמין ּדְ ְבֵני ָנׁשָ י ַעל רּוֵחיהֹון ּדִ
יֹוֵמי ִניָסן,   (קצ''ו ע''ב, ר' אלעזר וכו' שייך כאן)  ְוִאיּנּון 

ַמר. ֵרי, ְוָהא ִאּתְ ׁשְ תחיל זהר אלה  ן מ(כא  ְויֹוֵמי ּתִ
 הדברים כי שם שייך ינוקא דפרשת בלק) 

י ְיהּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים  .29 י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַרּבִ
ַפר ִסְכִנין,  ל ּכְ יעּו ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ֶרְך. ִהּגִ ּדֶ ּבַ
ם ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. ִהְתָאְרחּו  ָהָיה ׁשָ ׁשֶ

ן ֶאָחד קָ  ָהָיה ָלּה ּבֵ ּתֹו, ׁשֶ ָטן, ְוָכל ֵאֶצל ִאׁשְ
ֶפר. אֹותֹו יֹום ָעָלה  ֵבית ַהּסֵ ַהיֹּום ָהָיה ּבְ

ְיָתה, ָרָאה אֶ  ֶפר ּוָבא ַהּבַ ית ַהּסֵ ת אֹוָתם ִמּבֵ
ָבִרים  ַהֲחָכִמים. ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, ִהְתָקֵרב ַלּגְ
ָרכֹות. ָקַרב  לּו ְוַתְרִויַח ֵמֶהם ּבְ ָהֶעְליֹוִנים ַהּלָ

ּלֹא ָקַרב,  ָחַזר ְלָאחֹור.  ֲאֵליֶהם, ְוַעד ׁשֶ
ָאַמר ְלִאּמֹו, ֵאיִני רֹוֶצה ִלְקַרב ֲאֵליֶהם, 

ֲהֵרי יֹום ֶזה לֹא ָקְראּו ְקִריַאת שְׁ  ַמע, ְוָכְך ׁשֶ
ַמע   ּלֹא ָקָרא ְקִריַאת ׁשְ ל ִמי ׁשֶ דּוִני, ּכָ ִלּמְ

ל אֹותֹו ַהיֹּום.  ִנּדּוי ּכָ עֹוָנָתּה, הּוא ּבְ  ּבְ

  

י ְיהוּ  .29 י ִיְצָחק ְוִרּבִ אֹוְרחָ ִרּבִ א,  ָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ
ן ַרב   ּמָ ֲהָוה ּתַ ְכַפר ִסְכִנין, ּדְ ָמטּו ְלַההּוא ֲאָתר ּדִ

ֲהָוה  ַהְמנּוָנא סָ  יֵליּה, ּדְ ָתא ּדִ ִאּתְ ָבא, ִאְתֲאָרחּו ּבְ
ֵבי ִסְפָרא,   ָרא ֲחָדא ְזֵעיָרא, ְוָכל יֹוָמא ֲהָוה ּבְ ָלּה ּבְ

י ִסְפָרא, וְ  ָאָתא ְלֵביָתא,  ַההּוא יֹוָמא ָסִליק ִמּבֵ
יּה, ָקִריב   יִמין. ָאַמר ֵליּה ִאּמֵ ין ַחּכִ ָחָמא לֹון ְלִאּלֵ

ין ּגּוְבִרי י ִאּלֵ ְרָכָאן.  ְלַגּבֵ ְייהּו ּבִ ִאין ְוִתְרַווח ִמּנַ ן ִעּלָ
ְייהּו, ַעד ָלא ָקִריב, ַאֲהָדר ַלֲאחֹוָרא.   ָקִריב ְלַגּבַ

ֵעיָנא ְלָקְרבָ  יּה, ָלא ּבָ ְייהּו.  ָאַמר ֵליּה ְלִאּמֵ א ְלַגּבַ
ַמע, ְוָהִכי אֹוְלֵפי   א ָלא ָקרּו ְקִריַאת ׁשְ ָהא יֹוָמא ּדָ ּדְ

ָלא ָקֵר  ל ַמאן ּדְ עֹוָנֵתיּה,  ִלי, ּכָ ַמע ּבְ י ְקִריַאת ׁשְ
ל ַההּוא יֹוָמא.  ִנּדּוי הּוא ּכָ  ּבְ
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The Zohar reveals that Balak had knowledge about the ways of Satan and how 
he got ‘dressed’ in the image of an Ox. That knowledge gave him the ability to 
do all kinds of magic and witchcraft. 
We live under the government of the Tree of Knowledge Good and Bad. This is 
the world of Tikkun where we have an evil side that wishes to draw us into it. 
Balak knew the dark side but needed Balaam, who was on the level of Da’at of 
the other side, to help him remove the energy of the Israelites. Balaam didn’t 
succeed in the mission assigned to him by Balak and even had a prophecy 
related to the end of days and Mashiach. 
Some would ask how and why the negative side could have such powers and 
vision of the future. 
There are many types of people and systems that help us see the future. All 
those systems that rely on a physical object or objects reveal the future through 
the negative system because the matter is part of it. Some may reveal true events 
in the past or future of a person but there will always be an element that is 
negative and can drain the energy of the person that asked for the reading. It’s 
the same with mediums who are communicating with the dead. The messages 
they deliver may carry elements of truth but also elements that may bring 
negative outcomes. 
The only most reliable system is astrology. The Zodiac system is part of creation 
and the movement of the constellations is set by the Creator. The only possible 
problem with this system is the person who reads and interprets the chart. 
The highest and pure level belongs to righteous kabbalists that know the secrets 
of the spiritual system and can elevate their soul to a level where they can see 
the future. It is a rare level and hard to achieve. 
I strongly suggest to those who keep Tarot cards, oracle's, crystal balls books 
and other similar items and related books to keep them out of the house. They 
can not coexist with the Zohar. 

ְמעּו ֵהם ְוָתְמהּו, ֵהִרימּו ְיֵדיֶהם  .30 ׁשָ
ְך ֶזה, ְויֹום ֶזה ּוֵבְרכוּ  אי ּכָ הּו. ָאְמרּו, ַוּדַ

ּלֹא ָהיּו  ה ׁשֶ ְלנּו ַיַחד ִעם ָחָתן ְוַכּלָ ּדַ ּתַ ִהׁשְ
ג, ְולֹא  ּוֵ ָלֶהם ָצְרֵכיֶהם ְוָהיּו ִמְתַאֲחִרים ְלִהְזּדַ
ל ֲעֵליֶהם, ְוָאנוּ  ּדֵ ּתַ ׁשְ יִּ  ָהָיה ָאָדם ׁשֶ

ְלנּו ָבֶהם ְולֹא ָקָראנּו ְקִריַאת שְׁ  ּדַ ּתַ ַמע  ִהׁשְ
ְצָוה  ּמִ עֹוֵסק ּבַ עֹוָנָתּה, ּוִמי ׁשֶ טּור  -ּבְ ּפָ

? ָאַמר  ִני, ֵאיְך ָיַדְעּתָ ְצָוה. ָאְמרּו לֹו, ּבְ ֵמַהּמִ
י   ַרְבּתִ ּקָ ׁשֶ י ּכְ ֶכם ָיַדְעּתִ ֵריַח ְלבּוׁשְ ָלֶהם, ּבְ

בּו, ָנטְ  ְמהּו. ָיׁשְ לּו ְיֵדיֶהם ְוָכְרכּו ֲאֵליֶכם. ּתָ
 ַפת. 

  

ְמעּו   .30 והּו, ָאִרימּו ְיַדְייהּו ּוָבִריכּו ֵליּה.  ׁשָ ִאיּנּון, ְוַתּוְ
ֲהֵדי   ְלָנא ּבַ ּדַ ּתָ א ִאׁשְ אי ָהִכי הּוא. ְויֹוָמא ּדָ ָאְמרּו ַוּדַ
ָלא ֲהָוה לֹון ָצְרַכְייהּו, ַוֲהוּו ִמְתַאֲחָרן   ה, ּדְ ָחָתן ְוַכּלָ

וָגא  ּוְ ָלא עָ ְלִאְזּדַ ּדְ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ַלְייהּו,  , ְוָלא ֲהָוה ּבַ
ַמע   הּו, ְוָלא ָקֵריָנן ְקִריַאת ׁשְ ָנא ּבְ ּלְ ּדַ ּתָ ַוֲאָנן ִאׁשְ
טּור ִמן   ְצָוה, ּפָ ּמִ ק ּבַ ִאְתַעּסָ עֹוָנֵתיּה, ּוַמאן ּדְ ּבְ
ָמה ַיְדַעת. ָאַמר ֵליּה,   ִרי, ּבְ ַהִמְצָוה. ָאְמרּו ֵליּה, ּבְ

לְ  ֵריָחא ּדִ ד ָקִריְבָנא לְ ּבְ ְייכּו ְיַדְעָנא, ּכַ ְייכּו.  בּוׁשַ ַגּבַ
ְווהּו. ָיְתבּו, ַנְטלּו ְיַדְייהּו ְוָכִריכּו ִרְפָתא.   ּתַ

י ְיהּוָדה ָהיּו ָיָדיו ְמֻלְכָלכֹות, ְוָנַטל  .31 ַרּבִ
ַטל. ָאַמר לֹו, ִאם  ּנָ ָיָדיו ּוֵבַרְך ֶטֶרם ׁשֶ   

י ְיהּוָדה ֲהוֹו ְידֹוי ְמלּוְכְלָכן, ְוָנִטיל ְידֹוי,   .31 ִרּבִ
ַרב   ְלִמיֵדי ּדְ ּוָבִריְך ַעד ָלא ָנִטיל. ָאַמר ֵליּה, ִאי ּתַ
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ַמְעָיה ֶהָחִסיד אַ  ְלִמיֵדי ַרב ׁשְ ם, לֹא ָהָיה ּתַ ּתֶ
ָיַדִים  ָבֵרְך ָלֶכם ְלָבֵרְך ּבְ ּמְ ְמזָֹהמֹות, ּוִמי ׁשֶ

ָיַדִים ְמזָֹהמֹות ַחיָּב ִמיָתה.   ּבְ

ַמְעָיה ֲחִסיָד  א ַאּתּון, ָלא ֲהָוה ְלכּו ְלָבְרָכא  ׁשְ
יָ  ָיַדִים ְמזּוֲהמֹות,  ּבְ ָבִריְך ּבְ ַדִים ְמזּוֲהמֹות, ּוַמאן ּדְ

יב ִמיָתה.   ַחּיָ
This study of the Zohar is part of a long article, titled “The Yenuka (child)”, that 
includes discussions with a wondrous child that knows a lot of deep Torah 
secrets. 
The articles begin with paragraph 29 when Rabbi Yehuda and Rabbi Yitzchak 
arrived at a village where they were hosted by the wife of Rav Hamnuna Saba. 
Rav Hamnuna and his wife had a small child. While they were there he came 
from school. His mother asked him to greet the special and honorable guests. 
He started to approach them, then stopped and went back telling his mother 
that they didn’t recite the prayer of Shema Israel on that morning and he can’t 
come closer to them. The boy explained that he learned that a person who didn’t 
recite the ‘Shema’ prayer during the morning time, he’s to be ignored. 
The two rabbis heard him with wonder, raised their hands and blessed him. 
They said that the boy’s words are true because on that day they were busy with 
a Mitzvah or supporting a bride and a groom that didn’t have enough for their 
wedding and their unification would have been delayed without their support. 
Since they didn’t see other people helping them, they immediately made efforts 
to help them. 
They also explained that those who are busy doing a mitzvah (precept), can skip 
the mitzvah. They asked the boy about how he knew that and he answered that 
the scent of their clothes revealed that when he came closer to them. 
Lessons: 
There are many lessons to learn from this Zohar and we will do it during the 
following studies on Zohar Balak. 
One of the ways to study is by ‘digging’ questions from the Zohar text. Looking 
for answers is the process of creating vessels that invite light. The more 
questions you dig out from the text the greater the light that you can receive. 
Because you own the questions so is the light that comes to fill it. 
Please post your ‘requests for light’ (questions) in the comments section below. 
The idea is to ask questions even if you studied this before and you have the 
answers. 

ינֹוק ְוָאַמר, .32 ַתח אֹותֹו ּתִ (שמות  ּפָ
ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא  ל) ּבְ

ּלֹא  י ׁשֶ ּמִ סּוק ֶזה, ׁשֶ ָיֻמתּו ְוגֹו'. ָלַמְדנּו ִמּפָ
ָיַדִים  ֶלְך ּבְ ׁש ָלֶזה ְוִיְתָרֶאה ִלְפֵני ַהּמֶ חֹוׁשֵ

ּום ְמזָֹהמֹות, ַחיָּ  ַעם? ִמׁשּ ב ִמיָתה. ָמה ַהּטַ
יְּ  רּומֹו שֶׁ ׁשֶ ִבים ּבְ ל עֹוָלם. ֵדי ָהָאָדם יֹוׁשְ

ע  ַיד ָהָאָדם, ְוִהיא ָהֶאְצּבַ ע ַאַחת ֵיׁש ּבְ ֶאְצּבַ
ה.  ֵהִרים ֹמׁשֶ  ׁשֶ

  

ַתח ַההּוא ַיּנּוָקא ְוָאַמר, .32 בָֹאם ֶאל   (שמות ל)  ּפָ ּבְ
ְולֹא ָימּותּו ְוגֹו'. ַיְלֵפיָנן  אֶֹהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים 

ָלא ָחִייׁש ְלַהאי, ְוִיְתֲחֵזי ַק ֵמַהאי ְקָרא  ַמאן ּדְ י  , ּדְ ּמֵ
יב ִמיָתא. ַמאי ַטְעָמא.   יִדין ְמזּוֲהָמן, ַחּיָ א ּבִ ַמְלּכָ
ל עֹוָלם.   רּומּו ׁשֶ ר ָנׁש ַיְתִבין ּבְ ּבַ ידֹוי ּדְ ִגין ּדִ ּבְ

בַּ  יָדא ּדְ ָעא ֲחָדא ִאית ּבִ ָעא  ֶאְצּבְ ר ָנׁש, ְוִאיהּו ֶאְצּבְ
ה.  ָאָרָמא מֹׁשֶ  ּדְ
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תּוב .33 יָת ְבִריִחם ֲעֵצי   (שם כו) ּכָ ְוָעׂשִ
ן ָהֶאָחד   ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְלַקְרׁשֵ ָ ים ֲחִמׁשּ ּטִ ׁשִ
ן   ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחם ְלַקְרׁשֵ ָ ַוֲחִמׁשּ
תֹוְך   יכֹן ּבְ ִריַח ַהּתִ ִנית. ְוָכתּוב ְוַהּבְ ֵ ַהׁשּ

ֶצההַ  ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַמְבִרַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ . ְוִאם ּקְ
יכֹון  ִריַח ַהּתִ אֹותֹו ּבְ אַמר ׁשֶ הּוא ַאֵחר, ּתֹ
ה  ָ ְכַלל אֹוָתם ֲחִמׁשּ ּלֹא ָהָיה ּבִ ְך.  - ׁשֶ לֹא ּכָ

יכֹון ָהָיה ֵמאֹוָתם  ִריַח ַהּתִ א אֹותֹו ּבְ ֶאּלָ
אן ְואֶ  ַנִים ִמּכָ אן ּוׁשְ ַנִים ִמּכָ ה, ׁשְ ָ ָחד ֲחִמׁשּ

יכוֹ  ִריַח ַהּתִ ֶאְמַצע. ֲהֵרי ָהָיה ּבְ ן ַעּמּוד ּבָ
ֶנֶגד ֶזה  ה. ּכְ עֹות ַיֲעקֹב, סֹוד ֹמׁשֶ ָחֵמׁש ֶאְצּבָ

דֹול  ֶאְמַצע, ּגָ יכֹון ּבָ ִריַח ַהּתִ ַיד ָהָאָדם. ְוַהּבְ ּבְ
ָאר ָהֲאֵחִרים.   ְוֶעְליֹון ֵמַהּכֹל, ּבֹו עֹוְמִדים ׁשְ

  

ִתיב  .33 י (שם כו) ּכְ ים  ְוָעׂשִ ּטִ ָת ְבִריִחים ֲעֵצי ׁשִ
ה ְלַקְרׁשֵ  ָ ה  ֲחִמׁשּ ָ ן ָהֶאָחד ַוֲחִמׁשּ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ

ִנית. ּוְכִתיב  ְבִר  ֵ ן ַהׁשּ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ יִחים ְלַקְרׁשֵ
ֶצה   ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ

ַההּוא  יָמא, ּדְ ֶצה. ְוִאי ּתֵ יכֹון   ֶאל ַהּקָ ִריַח ַהּתִ ּבָ
ָלא ֲהוָ  ה.  ַאֲחָרא הּוא, ּדְ ָ ִאיּנּון ֲחִמׁשּ ְכָלָלא ּדְ ה ּבִ

יכֹון, ֵמִאיּנּון  ָלאו ָהִכי ִריַח ַהּתִ א ַההּוא ּבְ . ֶאּלָ
אן, ְוַחד   אן, ּוְתֵרין ִמּכָ ֵרין ִמּכָ ה ֲהָוה. ּתְ ָ ֲחִמׁשּ
יכֹון, ַעּמּוָדא   ִריַח ַהּתִ ֶאְמָצִעיָתא. ָהא ֲהָוה ּבְ ּבְ

ה,  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב, ָרָזא ּדְ א,  קֳ לָ  (דף קפ''ו ע''ב)  ּדְ ֵבל ּדָ
יכֹון   ִריַח ַהּתִ ַבר ָנׁש. ְוַהּבְ יָדא ּדְ ָעאן ּבִ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ
ַאר   יּה ַקְייִמין ׁשְ א, ּבֵ ָאה ִמּכֹּלָ ֶאְמָצִעיָתא, ַרב ְוִעּלָ ּבְ

 ַאֲחָרִנין.
The nose and the sense of scent did not take part in the first sin of Adam and 
Eve. The nose is the aspect of Zeir Anpin. It is where the life force entered the 
body for the first time (Genesis 2:7). A born baby makes a sound from his lungs 
when his nose is opened for the first time to receive his life force from the Creator 
through his nostrils. 
Because the nose is the aspect of Zeir Anpin, those who are spiritually elevated 
can ‘smell’ according to the level they reached. Many times we connect the sense 
of smell to events in this world. Frequently, we hear people say “this deal/person 
doesn’t smell good”. 
The child was spiritually elevated and he could sense the spiritual garments of 
his guests. 
The prayer of the Shema Israel unifies our soul with the Light of the Creator. 
It’s a process that we need to repeat every morning after going through the death 
aspect we experienced during sleep. It is important to do the Shema prayer 
during the first three hours of the morning to establish our soul connection in 
the frame of Chessed. Some synagogues start their Shabbat morning prayer 
after the third hour of the morning and it’s not good. Those who know the full 
spiritual aspect of the Shema prayer, do it earlier at home before going to the 
prayer in a Minyan. 
The Holy Ari was known to be able to know a person’s spiritual level by his sense 
of smell. 
God loves the good scent from the sacrifices that were brought in the Holy 
Temple and above all was the ‘Ketoret’ (11 incense). 
Deuteronomy 33:10 “ ִמְזְּבֶח�-ְלִיְׂשָרֵאל; ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפ�, ְוָכִליל ַעליֹורּו ִמְׁשָּפֶטי� ְלַיֲעֹקב, ְותֹוָרְת�  ” 
"They shall teach Your ordinances to Jacob, And Your Torah to Israel. They shall 
put incense before You, And whole burnt offerings on Your altar.“ 

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

20 DailyZohar.com  
 

Isaiah 11:3 “ ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיחַ -ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט, ְולֹא-הָוה; ְולֹאַוֲהִריחֹו, ְּבִיְרַאת יְ  ” “And He will 
smell with the awe of YHVH, And He will not judge by what His eyes see, Nor 
make a decision by what His ears hear;” 
When Mashiach is revealed in the world he will recognize the pure people by 
their scent. When he comes the world will not be fully corrected and he will use 
the sense of scent that is the only channel that doesn’t need correction. He will 
not check ID, or membership to a specific group or even religion. If a person has 
a pure heart then he will have the protection of Mashiach. 
Those who think that they are pure in heart and do good for other people are in 
most cases very wrong. 
To have the desired level of purity one should connect to the scent of the Torah 
and all the important prayers to purify his soul and actions and remove all 
aspects of the desire for the self alone. Without the Torah and Zohar as its 
higher-level connection tool, one can not reach a higher level of purity and have 
the desired scent. 

ְקָרִאים ֲחֵמׁש   .34 ּנִ ה ְבִריִחים, ׁשֶ ָ ְוֵהם ֲחִמׁשּ
ים.   ֶהם ֵעץ ַהַחיִּ הֹוֵלְך ּבָ ִנים, ׁשֶ ֵמאֹות ׁשָ

ֲחֵמׁש   (ִנּמֹול) ּוְבִרית קֶֹדׁש ִמְתעֹוֵרר  ּבַ
עֹות ַהיַָּדִים, ְוָדָבר ַמּה הּוא  (ִנְסָּתר) ֶאְצּבְ ּתֵ

ל  . ְוָלֵכן ּכָ ָאַמְרּתָ ֶ ְרכֹות ַהּכֵֹהן ַעל ַמה ׁשּ ּבִ
ֶאְצבָּ  לּויֹות ּבָ ה ַעל ּתְ ת ְיֵדי ֹמׁשֶ ִריׂשַ עֹות. ּפְ

 ֶזה ָהְיָתה. 

  

ִנין,   .34 ִאְקרּון ָחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ִריִחין, ּדְ ְוִאיּנּון ָחֵמׁש ּבְ
א   הּו. ּוְבִרית ַקִדיׁשָ י ָאִזיל ּבְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ּדְ

ָחֵמׁש (ס''א אתגזר)  ִאְתַער  ְיָדא.  , ּבְ ָען ּדִ ֶאְצּבְ
ה ַאְמַרת. ְוַעל   (נ''א סתימא)  ּוִמּלָ יָמא הּוא ַעל ַמה ּדְ ּתֵ

ְלָיין. ְפִריׂשּו   ָען ּתַ ֶאְצּבְ ַכֲהָנא, ּבְ ְרָכאן ּדְ ל ּבִ א ּכָ ּדָ
א ֲהָוה.  ה ַעל ּדָ מֹׁשֶ ְיָדא ּדְ  ּדִ

ין ִלְהיֹות  .35 ֶהם, ֵאין ּדִ ל ֶזה ֵיׁש ּבָ ִאם ּכָ
ּמְ  ׁשֶ יֹון ּכְ ִנּקָ רוּ ּבְ דֹוׁש ּבָ ְך הּוא, ָבְרִכים ֶאת ַהּקָ

ֶהם וּ  ּבָ ּום ׁשֶ ם ִמׁשּ ֵ ֵרְך ַהׁשּ ְבֻדָגָמָתם ִמְתּבָ
ה,   ם ַהְרּבֵ ֲחָכִמים ַאּתֶ ם ׁשֶ דֹוׁש. ְוָלֵכן ַאּתֶ ַהּקָ
ם ֶאת   ּתֶ ׁשְ ּמַ ם ָלֶזה? ְולֹא ׁשִ ְחּתֶ ּגַ ֵאיְך לֹא ִהׁשְ

ל טִ  ּכָ ַמְעָיה ֶהָחִסיד, ְוהּוא ָאַמר ׁשֶ י ׁשְ ּנּוף ַרּבִ
ֲהֵרי  ְוָכל ִלְכלּוְך ֶהֱעלּוה ד ָהַאֵחר, ׁשֶ ּו ַלּצַ

ְכלּוְך ַהזֶּה,  הַ  ּנּוף ְוַהּלִ ד ָהַאֵחר ִנזֹּון ֵמַהּטִ ּצַ
 ְוַעל ֶזה ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה, ְוחֹוָבה ֵהם?!

  

ַנְקיּו,   .35 יָנא ְלֶמֱהִוי ּבְ הּו, ֵלית ּדִ א ִאית ּבְ ל ּדָ ִאי ּכָ
ה ד ְמָבְרִכין ּבְ ִריְך הּוא. ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ ְבהּו,    ּו ּלְ ִגין ּדִ ּבְ

א  ּוְבדּוְגמָ  א. ְוַעל ּדָ ָמא ַקִדיׁשָ ַרְך ׁשְ ְלהֹון, ִמְתּבְ א ּדִ
ַגְחּתּון ְלַהאי.   ַחְכִמיּתּו טּוָבא, ֵהיְך ָלא ַאׁשְ ַאּתּון ּדְ
ַמְעָיה ֲחִסיָדא, ְוִאיהּו ָאַמר,   י ׁשְ ּתּון ְלִרּבִ ַמׁשְ ְוָלא ׁשְ

ל ִטּנּופָ  ֵליּה ְלִסְטָרא   א, ְוָכל ִלְכלּוָכא, ְסִליקוּ ּכָ
הָ  א ִסְטָרא ַאֲחָרא ֵמַהאי ִטּנּוָפא  ַאֲחָרא, ּדְ

א ַמִים   (תרומה קנ''ד ע''ב) ְוִלְכלּוָכא ִאְתָזן. ְוַעל ּדָ
 ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה, ְוחֹוָבה ִאיּנּון. 

After the child revealed that the two rabbis didn’t say the Shema prayer in its 
time they sat to eat. Before they could wash their hands and make the blessings, 
the child said to them that those who bless with dirty hands are punished by 
death. 
He quotes Exodus 30:20 “ ַהִּמְזֵּבַח -ְולֹא ָיֻמתּו; אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל--ַמִים-ִיְרֲחצּוֹאֶהל מֹוֵעד, -ְּבֹבָאם ֶאל
 when they enter the tent of meeting, they shall wash“ ”ְלָׁשֵרת, ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַליהָוה
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with water, so that they will not die; or when they approach the altar to minister, 
by offering up in smoke a fire sacrifice to YHVH.” 
We are in the world of Action, which is Malchut. It literally means kingdom and 
also it has the root word of ‘work’. Only with a process of work, we can draw 
Light into our dark world that is based on time. Everything is temporary, which 
means ends with death. 
Our hands and feet have the most significant value in our work for Light. We 
have ten fingers on our hands and that gives us the ability to raise our hands 
above and make a spiritual connection. We have 10 toes on our feet to navigate 
in this world. The 10 represents the Ten Sefirot to give us a complete connection 
to the Tree of Life. 
The act of washing the hands removes the aspect of death from our work. Any 
kind of dirt may corrupt our spiritual connection and categorize it as ‘death’. 
Water, H2O, has an atomic number of 10 and a weight of 18, a number that 
represents life. 
Eating is considered a spiritual connection because with the food we transform 
food to energy and we want only the best of it to stay and energize our bodies. 
Before we do anything that is related to a precept we should have our hands 
clean physically and spiritually. 

י  .36 ר. ָאַמר ַרּבִ ְמהּו ְולֹא ָיְכלּו ְלַדּבֵ ּתָ
ינֹוק  ַתק ַהּתִ ם ָאִביָך? ׁשָ ִני, ַמהּו ׁשֵ ְיהּוָדה, ּבְ

ק ָלּה. ָאַמר ֶרַגע ֶאָחד, ָעַמד ִלפְ  ֵני ִאּמֹו ְוָנׁשַ
י, ַעל אַ  לּו, ָלּה, ִאּמִ ֲאלּו ַהֲחָכִמים ַהּלָ א ׁשָ ּבָ

ִני, ַהִאם ֹאַמר ָלֶהם ? ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, ּבְ
י ְולֹא  ַדְקּתִ ַדְקּתָ אֹוָתם? ָאַמר, ֲהֵרי ּבָ ּבָ
ה לֹו ִאּמֹו ְוָחַזר  ָראּוי. ָלֲחׁשָ ְמָצאִתים ּכָ

ם ַעל ֲאֵליֶהם. ָאַמר ָלֶהם,  ַאְלּתֶ ם ׁשְ ַאּתֶ
ק מֵ  ּלֵ א, ַוֲהֵרי ִהְסּתַ ָהעֹוָלם, ּוְבָכל יֹום ַאּבָ

ים הֹולְ  ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ֶרְך, הּוא ׁשֶ ּדֶ ִכים ּבַ
ים   ם ְקדֹוׁשִ סֹוֵחר ַאֲחֵריֶהם. ְוִאם ַאּתֶ
ֶעְליֹוִנים, ֵאיְך לֹא ְמָצאֶתם אֹותֹו, ָהַלְך 

 ַהּסֹוֵחר ַאֲחֵריֶכם? 

  

י ְיהּוָדה,   .36 ָלא. ָאַמר ִרּבִ ְווהּו ְוָלא ָיִכילּו ְלַמּלְ ּתַ
ִתיק ַיּנּוָקא ִרְגָעא  בְּ  ָאבּוְך ַמאן הּוא. ׁשָ ָמא ּדְ ִרי, ׁשְ

י,  ֲחָד  ק ָלּה, ָאַמר ֵליּה ִאּמִ יּה ְוָנׁשַ יּה ִאּמֵ א, ָקם ְלַגּבֵ
יִמין, ֵאיָמא לֹון. ָאַמר   ין ַחּכִ ִאילּו ִלי ִאּלֵ א ׁשָ ַעל ַאּבָ

ָדִקית,  ֵלי ְדַקת ְלהּו. ָאַמר ָהא ּבָ ִרי, ּבַ יּה, ּבְ ּה ִאיּמֵ
יּה,  ְולָ  א ֵליּה ִאּמֵ ָקא ָיאּות. ְלִחיׁשָ ּדְ ִחית ּכַ ּכָ א ַאׁשְ
ֶאְלּתּון ַעל  ְואַ  ְייהּו, ָאַמר ֵליּה ַאּתּון ׁשְ ר ְלַגּבַ ְהּדָ

ַחִסיֵדי   ק ֵמָעְלָמא, ּוְבָכל יֹוָמא ּדְ ּלַ א, ְוָהא ִאְסּתְ ַאּבָ
ְתַרְייהּו.  ַקִדיׁשִ  יָעא ֲאּבַ ָאְרָחא, ִאיהּו ַטּיָ ין ָאְזִלין ּבְ

ַכְחּתּון ֵליהּ ְואִ  י ֶעְליֹוִנין, ֵהיְך ָלא ַאׁשְ יׁשֵ ,  י ַאּתּון ַקּדִ
ְתַרְייכּו. יָעא ֲאּבַ  ָאִזיל ַטּיָ

ַהְתָחָלה ָרִאיִתי ָבֶכם, ְוָכֵעת  .37 ֲאָבל ּבַ
א לֹא ָרָאה ֲחמֹור  ַאּבָ ָרִאיִתי ָבֶכם, ׁשֶ

ָטַען ַאֲחָריו ֲחמֹור ִלְסּבֹל עֹל  (ֶׁשִּיְהֶיה) ּלֹאשֶׁ 
א ִיְטעַ ַהּתֹוָר  ַאּבָ ּלֹא ְזִכיֶתם ׁשֶ יָון ׁשֶ ן ה. ּכֵ

א. ָאַמר  ַאֲחֵריֶכם, לֹא ֹאַמר ָלֶכם ִמיהּו ַאּבָ
ינֹוק  ִנְדֶמה ָלנּו, ּתִ י ִיְצָחק, ּכְ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ַרּבִ

ן ָאָדם.  ינֹוק ָהָיה ֶזה ֵאינֹו ּבֶ ָאְכלּו, ְואֹותֹו ּתִ

  

כוּ  .37 ַקְדִמיָתא ֲחֵמיָנא ּבְ א ֲחֵמיָנא  ֲאָבל ּבְ ּתָ , ְוַהׁשְ
ָלא  א ָלא ָחָמא ֲחָמָרא ּדְ ַאּבָ כּו, ּדְ (ס''א   ּבְ

ל עּוָלא   י) דלהו ָטִעין ֲאַבְתֵריּה ֲחָמָרא, ְלִמְסּבַ
א ַיְטעּון   ַאּבָ ָלא ְזִכיּתּון ּדְ יָון ּדְ אֹוַרְייָתא. ּכֵ ּדְ
י   א. ָאַמר ִרּבִ א ַמאן הּוא ַאּבָ ְתַרְייכּו, ָלא ֵאיּמָ ֲאּבַ

ְדָדֵמי ָלן, ַהאי ַיּנּוָקא ָלאו  ְיהּוָדה  י ִיְצָחק, ּכִ ְלִרּבִ
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י תֹוָרה.  ְבֵרי תֹוָרה ְוִחּדּוׁשֵ ָאְמרּו,  אֹוֵמר ּדִ
ם,   ָהָבה ְנָבֵרְך. ָאַמר ָלֶהם, ָנֶאה ֲאַמְרּתֶ

ם הַ  ֵ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ְבָרָכה ִמׁשּ ֵרְך ּבִ דֹוׁש לֹא ִמְתּבָ ּקָ
ַהְזָמָנה. א ּבְ  זֹו ֶאּלָ

ר ָנׁש הּוא. ַאְכלוּ  י  ּבַ . ְוַההּוא ְינֹוָקא ֲהָוה ָאַמר ִמּלֵ
י אֹוַרְייתָ  אֹוַרְייָתא, ְוִחּדּוׁשֵ א. ָאְמרּו, ַהב ְוִנְבִריְך.  ּדְ

א ָלא   יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ִגין ּדִ ָאַמר ְלהּו, ָיאּות ֲאַמְרתּון. ּבְ
ַהְזָמָנה. ִמְתבְּ  א ּבְ א, ֶאּלָ ְבָרָכה ּדָ  ַרְך ּבִ

The child shocked the learned rabbis with his wisdom. They asked him for his 
father’s name but he was silent for a moment. Then he went to his mother 
consulting with her if to reveal the name of his father to them. His mother told 
him that he already checked them and he should know what to do. He replied 
that he didn’t find them worthy. 
The child went back to them wondering why they asked about his father when 
he already left the world? He told them that and revealed to them that when his 
father sees holy people walking on the road he comes with a donkey walking 
behind them to carry the yoke of Torah. He told them that if they were holy 
people then how come they didn’t see him walking behind them. 
Because they didn’t merit to see his father on the road and they didn’t read the 
Shema prayer on time ת he won’t tell them who was his father. 
The child was a very high soul. He was spiritually connected to his father, Rav 
Hamnuna Saba, and could see beyond the realm of this world. 
The two righteous rabbis realized the spiritual level of the child and said that 
he was not a regular human child. 

ַתח ְוָאַמר, .38 ֲאָבְרָכה ֶאת  (תהלים לד) ּפָ
ָכל ֵעת ְוגֹו'. ְוִכי ָמה ָרָאה ָדִוד לֹוַמר  ה' ּבְ

א  ִריְך ֲאָבְרָכה ֶאת ה'? ֶאּלָ ּצָ ָרָאה ָדִוד ׁשֶ
ָעה  ׁשָ ּבְ ְגַלל ׁשֶ ַהְזָמָנה, ְוָאַמר ֲאָבְרָכה. ּבִ

ב עַ  ָאָדם יֹוׁשֵ ִכיָנה עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ְ ְלָחנֹו, ַהׁשּ ל ׁשֻ
ן   ַזּמֵ ּמְ ׁשֶ ם. ּכְ ד ָהַאֵחר עֹוֵמד ׁשָ ם, ְוַהּצַ ׁשָ

רּוְך הּוא, ָהָאָד  דֹוׁש ּבָ ם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ
ֶנת ּקֶ ִכיָנה ִמְתּתַ ְ י   (ְּבַהְזָמָנה זֹו) ַהׁשּ ְלַגּבֵ

ד ָהַאֵחר  ָרכֹות, ְוַהּצַ ל ּבְ ַמְעָלה ְלַקּבֵ
ת ִּבְבָרכֹות ְלַגֵּבי ַמְעָלה ִנְתֶקנֶ (ְוִאם  ִמְתּכֹוֵפף.

ְוִאם לֹא ַמְזִמין  ְוַהַּצד ָהַאֵחר ֵאינֹו ַּבְּכָלל)
ד  רּוְך הּוא, ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ

ׁש ִלְהיֹות לֹו ֵחֶלק ָהַאֵחר ׁשֹוֵמעַ  ּכֵ  ּוְמַכׁשְ
ָרָכה. אֹוָתּה ּבְ  ּבְ

  

ַתח ְוָאַמר,  .38 ָכל   ְרָכהֲאבָ  (תהלים לד) ּפָ ֶאת ְיָי ּבְ
ִוד לֹוַמר ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי.   ֵעת ְוגֹו'. ְוִכי ַמה ָחָמא ּדָ
ָבֵעי ַהְזָמָנה, ְוָאַמר ֲאָבְרָכה.   ִוד ּדְ א, ָחָמא ּדָ ֶאּלָ

עֲ  ְבׁשַ ִגין ּדִ תֹוָרא,  ּבְ ַבר ָנׁש ָיִתיב ַעל ּפָ ָתא ּדְ
י  ן, ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ַקּיְ ּמָ יָמא ּתַ א ַקּיְ ִכיְנּתָ ן.  ׁשְ ּמָ ָמא ּתַ

ִריְך הּוא,   א ּבְ קּוְדׁשָ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ּלְ ד ַאְזִמין ּבַ ּכַ
א ִאְתּתְ  ִכיְנּתָ ַנת ׁשְ א,   (נ''א בהזמנה דא)  ּקָ י ֵעיּלָ ְלַגּבֵ

ְרָכאן, ְוִס  ָלא ּבִ ְפָייא.ְלַקּבְ (נ''א ואי   ְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּכַ

  ִאי וְ  אתתקנת בברכתא לגבי עילא, וסטרא אחרא לאו איהו בכללא) 
ִריְך הּוא,   א ּבְ קּוְדׁשָ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ּלְ ָלא ַאְזִמין ּבַ
א ְלֶמֱהִוי ֵליּה   ׁשָ ּכְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשֵֹמַע ּוְמַכׁשְ

ָרָכה. ַהִהיא ּבְ  חּוָלָקא ּבְ
ָאר  .39 ׁשְ ה ֵאין ַהְזָמָנה ּבִ אַמר, ָלּמָ ְוִאם ּתֹ

ָרָכה  ַבר ַהּבְ א אֹותֹו ּדְ ָרכֹות? ֶאּלָ ַהּבְ
בָ  ּמְ ְרִכים ָעָליו, הּוא ַהְזָמָנה. ּוֹבא ּוְרֵאה ׁשֶ

ִרי, אֹותוֹ  ָבֵרְך ַעל ַהּפְ ּמְ זֶּה ׁשֶ ְך ֶזה, ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ

  
ְרָכאן ֲאַמאי ָלא ִאית   .39 ַאר ּבִ ׁשְ יָמא, ּבִ ְוִאי ּתֵ

א ַההּוא  ָקא ְמָבְרִכין  ַהְזָמָנה. ֶאּלָ ְבָרָכה, ּדְ ה ּדִ ִמּלָ
ַהאי   ָהִכי הּוא, ּדְ א ֲחֵזי ּדְ ָעָלּה, ִאיהּו ַהְזָמָנה. ְוּתָ
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ִרי הּוא ַהְזָמָנה ּוְמָבְרִכים ָעָליו, ְוֵאין לֹו  ּפְ
ָהָיה אֹותֹו חֵ  ד ָהַאֵחר. ְוקֶֹדם ֶזה ׁשֶ ֶלק ַלּצַ

ד ָהַאֵחר, לֹא ְמָבְרִכים  ְרׁשּות ַהּצַ ִרי ּבִ ּפְ
ִביל  (ויקרא יט) ָליו, ְוָכתּובעָ  ׁשְ לֹא יֵָאֵכל, ּבִ

ֵרְך  ִרי ְולֹא ִיְתּבָ ּלֹא ְיָבְרכּו ַעל אֹותֹו ַהּפְ ׁשֶ
יָָּצא ֵמְרׁשּותֹו, ֵיאָ  יָון ׁשֶ ד ָהַאֵחר. ּכֵ ֵכל, ַהּצַ

ּוְמָבְרִכים ָעָליו. ְוִהיא ַהְזָמָנה ִלְבָרָכה. ְוֵכן 
ָבְרִכים עֲ  ּמְ ְבֵרי ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ּדִ ם  ּכָ ּלָ ֵליֶהם, ּכֻ

ד  ֶהם ֵחֶלק ַלּצַ ַהְזָמָנה ִלְבָרָכה, ְוֵאין ּבָ
 ָהַאֵחר.

ִרי ִאיהּו ַהְזָמָנה,  ּדִ  ִרי, ַההּוא ּפְ ְמָבֵרְך ַעל ּפְ
ִסְטָרא ַאֲחָרא.  ּוְמָבְרִכין ָעֵליּה. ְוֵלית ֵליּה חּוָלָקא לְ 

ִרי  ֲהָוה ַההּוא ּפְ א, ּדְ ִסְטָרא  ְוקֹוֶדם ּדָ ְרׁשּות ּדְ ּבִ
לֹא   (ויקרא יט)  ַאֲחָרא, ָלא ְמָבְרִכין ָעֵליּה. ּוְכִתיב

לָ  ִגין ּדְ ִרי, ְוָלא  א ְיָבְרכּון ַעל ַההּוא פְּ ֵיָאֵכל, ּבְ
ָנַפק ֵמְרׁשּוֵתיּה,   יָון ּדְ ַרְך ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּכֵ ִיְתּבְ

ָכָתא.  ֵיָאֵכל, ּוְמָבְרִכין ָעֵליּה. ְוִאיהּו ַהְזָמָנא ְלִבְר 
ָקא ְמָבְרִכין ָעַלְייהּו.   ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ ל ִמיּלִ ְוֵכן ּכָ

הּו ַהְזָמָנה ְלִבְרָכָתא.  ּלְ הּו חּוָלָקא   ּכֻ ְוֵלית ּבְ
 ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. 

Rabbi Yehuda and Rabbi Yitzchak were eating while the child continued talking 
about Torah and reveal deep secrets. Then they said let’s make a blessing over 
the food. The child commended them for that saying that the Holy Name doesn’t 
give light for the blessing of the food unless there’s an invitation (זימון, 
pronounced ‘Zimun’) to bless. 
Psalms 34:2 “ ֵעת; ָּתִמיד, ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי-ְיהָוה ְּבָכל-ֲאָבְרָכה ֶאת ” “I will bless YHVH at all times; 
his praise will always be on my lips.” 
King David saw that there is a need for an invitation and he said: “I will bless…”. 
During eating the Shechina stands over the table and at the same time, the 
negative side also stands there because the food is a matter of this world. 
When a person makes an invitation to make the blessing then the Shechina 
establishes a connection to Zeir Anpin, to allow the blessing from above to flows 
down. The other side can not take any control. When there’s no invitation, the 
other side is happy and takes his share. 
The process of eating is about transforming material substances into life energy 
in our bodies. The food energy absorbed in the blood that circulates and 
nourishes our body. Without blood circulation, there’s no life because the basic 
soul level of Nefesh resides in the blood and stays in the body as long as the 
blood circulates. 
The food nourishments directly affects the blood, which is the habitat of the 
soul. Another element that affects the blood is the lungs and we’ll study its 
impact on the soul in the next DZ study. 
The blessing of the food helps us to remove the negative aspects of the food and 
bring pure light into our soul through the blood system.  
The precept of blessing the food is in the Torah, Deuteronomy 8:10 
“ ָל�-ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן-ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ַעל-ּוֵבַרְכָּת ֶאת--ְוָׂשָבְעּתָ ְוָאַכְלָּת,  ” 
“When you have eaten and are satisfied, you shall bless YHVH your God for the 
good land which He has given you.” 
Before you eat always remember to connect to the life force in the food. The 
‘good land’ he gave us is Malchut and it is good when we bless the Light in 
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everything we do otherwise we may have nutrition to the physical body but not 
for the soul, which is what important.  

ת .40 ְך ְלִבְרּכַ אַמר, ַאף ּכָ ִזּמּון ּכֹוס    ְוִאם ּתֹ
ָרָכה ָהְיָתה ַהְזָמָנה, ַמּדּוַע ָהָבה ּוְנָבֵרְך?  ּבְ
ָהָיה ׁשֹוֶתה ָאַמר  ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ א הֹוִאיל ּוַבּתְ ֶאּלָ

ֶפן'', ֲהֵרי ֶזה ָהָיה ַהְזָמָנה. ''ּבֹוֵרא  ִרי ַהּגֶ ּפְ
ּנּוי ְלַהְזָמָנה  זֹון ְצִריִכים ׁשִ ת ַהּמָ ְוָכֵעת ְלִבְרּכַ

ֲהֵר  דֹושׁ ַאֶחֶרת, ׁשֶ רּוךְ -י ּכֹוס זֹו הּוא ַלּקָ - ּבָ
ּום ֶזה ָצִריְך ַהְזָמַנת  זֹון, ּוִמׁשּ הּוא, ְולֹא ַלּמָ

ה.   ַהּפֶ

  

יָמא, אּוף ָהִכי לְ  .40 א  ְוִאי ּתֵ ּסָ ת ִזּמּון ּכַ ִבְרּכַ
א,   ִבְרָכָתא ֲהָוה ַהְזָמָנה, ֲאַמאי ַהב ְוִנְבִריְך. ֶאּלָ ּדְ

ד ֲהָוה ִרי    הֹוִאיל ּוְבַקְדֵמיָתא ּכַ ֵתי, ָאַמר ּבֹוֵרא ּפְ ׁשָ
ת ְמזֹוָנא,   א ְלִבְרּכַ ּתָ ֶפן. ָהא ַהְזָמָנה ֲהִוי. ְוַהׁשְ ַהּגֶ

ּנּוי, ְלַהְזמָ  ֵעיָנן ׁשִ א  ָנה ַאֲחָרא, ּבָ א ּדָ ּסָ ָהא ּכַ ּדְ
ְך   ִריְך הּוא ֲהִוי, ְוָלאו ִלְמזֹוָנא, ּוְבִגין ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ

פּוָמא.  ֵעי ַהְזָמָנה ּדְ  ּבָ
ּלֹו  .41 ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ אַמר, ְנָבֵרְך ׁשֶ ְוִאם ּתֹ

ּלֹו זֹוִהי  ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ רּוְך ׁשֶ זֹוִהי ַהְזָמָנה, ּבָ
ָרָכה  ַוּדַ  -ּבְ ְך ֶזה ּבְ אי. ֲאָבל ְנָבֵרְך זֹוִהי ּכָ

ִרי  ל ּבֹוֵרא ּפְ ַהְזָמָנה ַאֶחֶרת, ַהְזָמָנה ׁשֶ
ֶפן. ַהּקֹוֶדֶמת ִהיא הַ  (ֶׁשל ַהֶּפה) ַהּגֶ ַהְזָמָנה  ׁשֶ

ל בְּ  ַטל, ְלכֹוס ׁשֶ ּנָ יָון ׁשֶ ָרָכה ְסָתם. ְוכֹוס זֹו, ּכֵ
י  ת ְנָבֵרְך ְלַגּבֵ ִמּלַ ִהיא ַהְזָמָנה ַאֶחֶרת ּבְ

ל ְמזֹונֹות ּוְבָרכֹות עֹוָלם  ּכָ ָהֶעְליֹון, ׁשֶ
ר,   ֶדֶרְך ִנְסּתָ ּום ֶזה הּוא ּבְ ם. ּוִמׁשּ ָ יֹוְצאֹות ִמׁשּ

עֹוָלם ָהֶעְליֹון הּוא ִנסְ  ר ְוֵאין ֵאָליו ׁשֶ ּתָ
ה זֹו ּכֹוס  ַדְרּגָ א ּבְ ַהְזָמָנה, ֶאּלָ

ָרָכה. י ְיהּוָדה,  (ֶׁשְּבִמַּלת ְנָבֵר�) ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ֵרי חֶ  ֵעת לֹא ַאׁשְ יֹּום ָהעֹוָלם ַעד ּכָ ּמִ ְלֵקנּו ׁשֶ

זֶּה  אי ֲהֵרי ָאַמְרנּו ׁשֶ ַמְענּו ְדָבִרים ֵאּלּו, ַוּדַ ׁשָ
ן ָאָדם.  ֵאינֹו ּבֶ

  

א הּוא   .41 לֹו, ּדָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ יָמא, ְנָבֵרְך ׁשֶ ְוִאי ּתֵ
ָרָכה. ָהִכי הּוא   א הּוא ּבְ ָאַכְלנּו ּדָ רּוְך ׁשֶ ַהְזָמָנה, ּבָ

אי. ֲאָבל ְנָבֵרְך, ַהְזָמָנה ַאֲחָרא ִאיהּו, ַהְזָמָנה  ַוּדַ 
ֶפן. ִרי ַהּגֶ בֹוֵרא ּפְ ַקְדֵמיָתא ִאיִהי   (ס''א דפומא) ּדְ ּדְ

ְבָרָכה ְסָתם. ְוַהאי כּ ַהְזָמָנה לְ  יָון  כֹוס ּדִ ֹוס, ּכֵ
י   ְנָבֵרְך ְלַגּבֵ ה ּדִ ִמּלָ ַאְנִטיל ִאיהּו ַהְזָמָנה ַאֲחָרא ּבְ ּדְ

ן ָנְפִקין,  ָעְלָמא ִעלָּ  ּמָ ָכל ְמזֹוִנין ּוִבְרָכאן ִמּתַ ָאה ּדְ
ָאה   ָעְלָמא ִעּלָ אַֹרח ָסִתים, ּדְ ְך ִאיהּו ּבְ ּוְבִגין ּכָ

א  ָסִתים ִאיהּו, ְולֵ  א ּדָ ַדְרּגָ א ּבְ יּה ַהְזָמָנה. ֶאּלָ ית ְלַגּבֵ
ְבָרָכה. י ְיהּוָדה,   (במלה דנברך) ּכֹוס ּדִ ָאַמר ִרּבִ

ָאה חּוָלָקָנא, ּדְ  ָעְלָמא   (דף קפ''ז ע''א)  ִמןַזּכָ יֹוָמא ּדְ
אי ָהא   ין, ַוּדַ ין ִאּלֵ ַמְעָנא ִמּלִ א, ָלא ׁשְ ּתָ ַעד ַהׁשְ

ר ָנׁש   ָדא ָלאו ּבַ  ִאיהּו. ֲאֵמיָנא ּדְ
The blessing over the meal starts with “הב לן ונברך’ “Give us and we bless” 
Then we continue with “We bless that we ate from his and by his goodness we 
have life” 
The purpose of the ‘invitation’ is to connect the Shechina that is with us in the 
lower world with a higher level of Zeir Anpin. 
It is important to understand that food is a matter of death. It has a temporary 
state of life energy. Everything we eat is basically ‘killed’ before we eat it, even a 
fresh fruit that was just picked from the tree goes immediately into the process 
of decay and expiration. Eating the flesh of an animal comes after it was killed 
and butchered, sometimes it is dead and frozen for a long period of time. 
Each food product has a death aspect. Our body was constructed from the 
'material' of this world and life was given to us through the water in the mother's 
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womb. When we connect to our source of life, which is the Torah, we have a 
continuation in the world to come otherwise we are in the process of expiration.  
To sustain the body we are dependent on the physical matter of this world.  
The kosher laws in the Torah protect us from connecting to undesired energies. 
The food may have a long list of good nutritional (physical) but the energy that 
attached to its place dark and 'death' marks on the soul. Remember the death 
stinks and when Mashiach comes we want to smell at our best.  
I highly recommend stopping eating all non-kosher food, especially meat. I 
would recommend to minimize or stop completely the consumption of meat even 
kosher meat unless it is vital for the health of your body.  
Fish doesn’t require proper slaughter and it can even be eaten raw but the type 
of fish/seafood is important. ‘Bottom feeders/crawlers’ are not kosher because 
they feed on waste and their energy is negative and death. A good lobster could 
be very tasty but also very deadly. Consider that it becomes poison the moment 
it is killed. The energy of death is very strong in shellfish like lobsters. That is 
why lobsters are cooked or steamed alive. The cooking kills the bacteria of death 
in the lobster’s flesh before its spread. 
Before you eat anything, pause and meditate to connect to the life force that's 
in the food. This would be a good step to draw the life force from the good into 
your body.  
Never make a blessing on non-kosher food. It would bring judgment instead of 
blessings. If you are in doubt just meditate and ask the Light to bring out only 
the good from the food you eat.  
I am aware that many of you may have difficult times to change eating habits 
and avoid food that the body enjoys for a long time. I know the feeling because 
I went through the same thing about 30 years ago when I stopped eating non-
kosher food. The cravings go away pretty quick especially when you realize that 
your desire for light is greater than you desire for food.  
The desire of the body to be satisfied is very strong. Feed it with the light of life 
and not death. You may be a great person and do good for others but the food 
you eat affects the scent of your soul (See DZ 2176). 
Ask questions to understand  

ן, ַמְלַאְך ה', ֲאהּובֹו, ַמה   .42 ָאַמר לֹו, ּבֵ
יָת   ָאַמְרּתָ ְוָעׂשִ ֶ ה ׁשּ ָ ים ֲחִמׁשּ ּטִ ְבִריִחם ֲעֵצי ׁשִ

ה ְבִריִחם  ָ ן ְוגֹו', ַוֲחִמׁשּ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ְלַקְרׁשֵ
ה  ה ְבִריִחם ַליְַּרָכַתִים ָיּמָ ָ ֲהֵרי   -ְוגֹו', ַוֲחִמׁשּ

אן, ְויָ  ה ְבִריִחים ֵיׁש ּכָ ִים. ַהְרּבֵ ּתַ ַדִים ֵהם ׁשְ
י ָהָאָדם נִ  ָאַמְרנּו, ִמּפִ ָמע ָאַמר לֹו, ֶזהּו ׁשֶ ׁשְ
ם  ְחּתֶ ּגַ ֲאִני  -ִמיהּו. ֲאָבל הֹוִאיל ְולֹא ִהׁשְ

 ֹאַמר.

  

יֵליּה,   .42 ְיָי, ְרִחיָמא ּדִ ָרא, ַמְלָאָכא ּדַ ָאַמר ֵליּה, ּבְ
ים ֲחִמ  ּטִ יָת ְבִריִחים ֲעֵצי ׁשִ ַאְמַרת ְוָעׂשִ ה  ַהאי ּדְ ָ ׁשּ

ה ְבִריִחים ְוג  ָ ן ְוגֹו', ַוֲחִמׁשּ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ֹו',  ְלַקְרׁשֵ
ִריִחים   ה. ָהא ּבְ ה ְבִריִחים ַלַיְרָכַתִים ָיּמָ ָ ַוֲחִמׁשּ
ֵרין. ָאַמר ֵליּה,   א ָהָכא, ְוָיַדִים ִאיּנּון ּתְ טּוָבא ִאיּכָ

ַמע מַ  ּתְ ַבר ָנׁש ִאׁשְ ַאְמִרין, ִמּפּוֵמיּה ּדְ א הּוא ּדְ אן  ּדָ
ַגְחּתּון ֲאָנא ֵאיָמא.  ִאיהּו. ֲאָבל הֹוִאיל ְוָלא ַאׁשְ
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ֶהָחָכם ֵעיָניו  (קהלת ב) ַתח ְוָאַמר,פָּ  .43
ל ָהָאָדם?  רֹאׁשֹו ְוגֹו'. ְוִכי ֵאיֹפה ֵעיָניו ׁשֶ ּבְ
ְזרֹועֹו,  גּופֹו אֹו ּבִ א ּבְ ּמָ רֹאׁשֹו! ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ

נֵ  ל ּבְ הֹוִציא ֶאת ֶהָחָכם יֹוֵתר ִמּכָ י ׁשֶ
אי.  ַוּדַ ְך הּוא ּבְ סּוק ּכָ א ַהּפָ ָהעֹוָלם?! ֶאּלָ

ַמְדנּו,   ּלָ ע ׁשֶ ִגּלּוי רֹאׁש ַאְרּבַ לֹא ֵיֵלְך ָאָדם ּבְ
ִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל  ְ ׁשּ ַעם? ׁשֶ ַאּמֹות. ָמה ַהּטַ
רֹאׁשֹו ֵהם,  רֹאׁשֹו, ְוָכל ָחָכם ֵעיָניו ּוְדָבָריו ּבְ

ֹוֶרה ְועֹוֵמד ַעל רֹאשׁ  ׁשּ אֹותֹו ׁשֶ  ֹו.ּבְ

  

ַתח ְוָאַמר,  .43 רֹאׁשֹו   (קהלת ב)  ּפָ ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ
רֹאׁשֹו,   א ּבְ ר ָנׁש, ֶאּלָ ּבַ ָאן ֲאָתר ֵעינֹוי ּדְ ְוגֹו'. ְוִכי ּבְ
יק ֶלָחָכם ַיִתיר   ַאּפִ ְדרֹוֵעיּה, ּדְ גּופֹו אֹו ּבִ יְלָמא ּבְ ּדִ

ְת  אי, ּדִ א ְקָרא ָהִכי הּוא ַוּדַ ֵני ָעְלָמא. ֶאּלָ ָנן,  ִמָכל ּבְ
ִגלּוי  ר ָנׁש ּבְ א ד' ַאּמֹות. ַמאי   ָלא ְיַהְך ּבַ ֵריׁשָ ּדְ

ים,   יּה, ְוָכל ַחּכִ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ א ׁשַ ִכיְנּתָ ׁשְ ַטְעָמא. ּדִ
יָמא   ְרָיא ְוַקּיְ ׁשַ ַההּוא ּדְ רֹאׁשֹו ִאיּנּון, ּבְ ֵעינֹוי ּוִמּלֹוי ּבְ

יּה.  ַעל ֵריׁשֵ
Ecclesiastes 2:14 “  ֹ ָאִני, ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה -ַּבֹחֶׁש� הֹוֵל�; ְויַָדְעִּתי ַגםאׁשֹו, ְוַהְּכִסיל ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּבר

ֻּכָּלם-ֶאת ” “The wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. 
And yet I know that one fate befalls them both.” 
Everyone’s eyes are in their head and King Solomon (Ecclesiastes) didn’t write 
this to teach us body anatomy but to show the difference between the wise and 
the fool. The head is the highest body part in the body and it connects us to 
Chokmah (Wisdom). The wise look up and find the wisdom to see beyond the 
physical/material realm. The fool looks down (Malchut) and walk-in darkness 
where he experiences obstacles on his path. 
The Shechina is above our head to help us connect higher and for that reason, 
spiritual people cover their heads. It’s not about religious practice or religious 
identity. The body is used as a spiritual tool and the covering of the head and 
body is important when we want to make a proper spiritual connection. The 
High priest in the Holy Temple used to wear special clothing that the Torah 
describes in Details. He had 8 pieces of garments while a simple priest had only 
four. Because of their different duties they had different garments. Even their 
head covering was different. Their clothes were spiritual tools that helped 
connect draw and channel the Light from the upper levels. 
Before the morning prayer, we make special blessing before we cover ourselves 
with the Tzitzit and the prayer shawl. Some religious practice wears a hat on 
top of the yarmulke for additional vessel/elevation. During parts of the prayers, 
we raise the prayer shawl above our heads. 
It’s good to have special clothes for Shabbat because the energy is elevated. We 
should always wear clothes covering most of our entire body before we pray or 
even holding the Zohar for study. 
There’s a story found in the book 'חמדת הימים' about students of the Holy Ari, 
(Link to the book Wiki page in Hebrew). It tells about Rav Israel Nagara, Z”L, who 
was a great poet, writing spiritual songs inspired by the holy spirit. He was 
singing songs on Friday nights and camps of angels came to listen and be joyful 
with his singing. One time the Holy Ari saw that the angels were sent back 
because Rav Israel Nagara had short sleeves and singing without a hat. The 
Holy Ari sent a messenger to Rav Israel to tell him to wear properly and after he 
was proper the angels came back. 
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So you can not take Zohar book to the beach or to the pool, even if you are fully 
dressed, looking at our people with limited clothing takes away the entire 
connection. Disrespect to the sacred text may bring judgment and undesired 
outcomes. 
As you dress properly for a job interview expecting a positive outcomes, dress 
properly for a spiritual connection to receive the Light. 
Please ask questions in the comments section below. 
A copy of a page from the book of songs by Rav Israel Nagara. 
First print (Venice 1599) 

 
אֹות .44 ם, ֵיַדע ׁשֶ ֵעיָניו ׁשָ ֹו אֹור ּוְכׁשֶ

ּגּוף  ּום ׁשֶ ֶמן, ִמׁשּ ּדֹוֵלק ַעל רֹאׁשֹו ָצִריְך ׁשֶ ׁשֶ
ִתיָלה, ְואֹור ּדֹוֵלק ְלַמְעָלה,  ָהָאָדם ִהיא ּפְ

ֶלְך ָצַוח ְוָאַמר: לֹֹמה ַהּמֶ ֶמן   (שם ט) ּוׁשְ ְוׁשֶ
ֲהֵרי ָהאֹור  ָך ַאל ֶיְחָסר, ׁשֶ ַעל רֹאׁשְ

רֹאׁשוֹ  ּבְ ים  ׁשֶ ֶמן ְואֹוָתם ַמֲעׂשִ ָצִריְך ׁשֶ
רֹאׁשֹו, ְולֹא טֹוִבים . ְוָלֵכן ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ

 ְבָמקֹום ַאֵחר.

  

ַאְדִליק   .44 ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ ע ּדְ ן, ִליְנּדַ ּמָ ְוַכד ֵעינֹוי ּתַ
ר   ּבַ גּוָפא ּדְ ִגין ּדְ ָחא, ּבְ יּה, ִאְצְטִריְך ְלִמׁשְ ַעל ֵריׁשֵ

ִתילָ  לֹ ָנׁש ִאיהּו ּפְ א, ּוׁשְ מֹה  ה, ּוְנהֹוָרא ַאְדִליק ְלֵעיּלָ
א ָצַווח ְוָאַמר, ָך ַאל   (קהלת ט)  ַמְלּכָ ֶמן ַעל רֹאׁשְ ְוׁשֶ

ָחא   ְברֹאשֹו, ִאְצְטִריְך ְלִמׁשְ ָהא ְנהֹוָרא ּדִ ֶיְחָסר, ּדְ
רֹאׁשֹו,   א ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ְוִאיּנּון עֹוָבִדין ָטָבאן. ְוַעל ּדָ

ֲאָתר ַאֲחָר   א. ְוָלא ּבַ
אי  .45 ם ֲחָכִמים, ַוּדַ ִכיָנה ׁשֹוָרה ַאּתֶ ְ ַהׁשּ

ם ָלֶזה?  ְחּתֶ ּגַ יֶכם, ֵאיְך לֹא ִהׁשְ ַעל ָראׁשֵ
י ֶצַלע   יָת ְבִריִחם ְוגֹו', ְלַקְרׁשֵ תּוב ְוָעׂשִ ּכָ ׁשֶ
י   ה ְבִריִחם ְלַקְרׁשֵ ָ ן ָהֶאָחד. ַוֲחִמׁשּ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

 ֵ ִנית. ָהֶאָחד ְוַהׁשּ ֵ ן ַהׁשּ ּכָ ׁשְ ִנית ָאַמר ֶצַלע ַהּמִ
ִלישִׁ  סּוק, ׁשְ ית ּוְרִביִעית לֹא ָאַמר ַהּפָ

  

ְרָייא ַעל   .45 א ׁשַ ִכיְנּתָ אי ׁשְ יִמין, ַוּדַ ַאּתּון ַחּכִ
ְייכּו, ֵהיְך ָלא י  ֵריׁשַ ְכּתִ ַגְחּתּון ְלַהאי, ּדִ יָת  ַאׁשְ ב ְוָעׂשִ

ה   ָ ן ָהֶאָחד. ַוֲחִמׁשּ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ְבִריִחים ְוגֹו', ְלַקְרׁשֵ
ִנית. ָהֶאָחד   ֵ ן ַהׁשּ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ִריִחים ְלַקְרׁשֵ ּבְ
ית ּוְרִביִעית ָלא ָאַמר   ִליׁשִ ִנית ָאַמר ְקָרא, ׁשְ ֵ ְוַהׁשּ
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ֵני   ִבים ִלׁשְ ִנית ֶנְחׁשָ ֲהֵרי ֶאָחד ְוׁשֵ סּוק. ׁשֶ ַהּפָ
ה. ֵני ֵאּלֶ ׁשְ ּבֹון ּבִ ּום ֶזה ַהֶחׁשְ  ְצָדִדים, ּוִמׁשּ

ָהא ֶאָחד   ְתֵר ְקָרא. ּדְ יבּו ּדִ א ָחׁשִ ִנית, ּדָ ין ִסְטִרין,  ְוׁשֵ
ין.  ְתֵרין ִאּלֵ ָבָנא ּבִ ְך ָעִביד חּוׁשְ  ּוְבִגין ּכָ

The Zohar taught us previously that the wise have eyes in his head, connecting 
to the Shechina that is the Light above his head. The body of a person is like a 
wick of a candle and to maintain this light, he needs oil. King Solomon gives us 
good advice. 
Ecclesiastes 9:8 “ ֶיְחָסר-רֹאְׁש� ַאל-ֵעת, ִיְהיּו ְבָגֶדי� ְלָבִנים; ְוֶׁשֶמן, ַעל-ְּבָכל ” “Let your clothes be 
white all the time, and let not oil be lacking on your head.” 
Our clothes represent our spiritual state. White represents purity and sharing. 
The ‘Oil’ is the aspect of our continuous good deeds that keep the light ‘on’. 

קּוהּו. .46 אּו ֵהם ּוְנׁשָ ָכה   (ְּכַבְּתִחָּלה) ּבָ ּבָ
י ְיהּוָדה ְוָאַמר ְמעֹון, ַאשְׁ ַרּבִ י ׁשִ ֵרי  , ַרּבִ

ְזכּוְתָך ֲאִפּלּו  ֲהֵרי ּבִ ֵרי ַהּדֹור! ׁשֶ ֶחְלְקָך! ַאׁשְ
ן ֵהם ְסָלִעים ָרִמים   ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּתִ
ָאה ִאּמֹו. ָאְמָרה ָלֶהם, ַרּבֹוַתי,   יִפים. ּבָ ּקִ ּתַ
א  ִני, ֶאּלָ יחּו ַעל ּבְ ּגִ ׁשְ ם ַאל ּתַ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ֵרי ֶחְלֵקְך ַעִין טֹוָבה. ָאְמרּו לָ ַרק בְּ  ּה, ַאׁשְ
ָאר  ל ׁשְ רּוָרה ִמּכָ ה ּבְ ָ ָרה, ִאׁשּ ׁשֵ ה ּכְ ָ ִאׁשּ
ַרר  רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ים, ׁשֶ ׁשִ ַהּנָ
ָאר ְנׁשֹות   ל ׁשְ ְגֵלְך ַעל ּכָ ֶחְלֵקְך ְוֵהִרים ּדִ

 ָהעֹוָלם! 

  

קּוהּו, .46 י   ן)(כמלקדמי ָאתּו ִאיּנּון ּוְנׁשָ ָכה ִרּבִ ּבָ
ָאה   ָאה חּוָלָקְך, ַזּכָ ְמעֹון ַזּכָ י ׁשִ ְיהּוָדה, ְוָאַמר, ִרּבִ
ֵבי ַרב, ִאיּנּון   ְזכּוָתְך ֲאִפיּלּו ַיּנּוֵקי ּדְ ָהא ּבִ ָרא, ּדְ ּדָ
יּה, ָאְמָרה לֹון   יִפין. ָאָתאת ִאּמֵ ּקִ ִטָנִרין ָרָמִאין ּתַ

גְּ  ׁשְ ְייכּו, ָלא ּתִ ָמטּו ִמּנַ ִרי ַרּבֹוַתי, ּבְ א  חּון ַעל ּבְ , ֶאּלָ
ָתא   ָאה חּוָלָקְך ִאּתְ ֵעיָנא ָטָבא. ָאְמרּו ָלּה, ַזּכָ ּבְ
ָהא   ין, ּדְ ַאר ָנׁשִ ל ׁשְ ִריָרא ִמּכָ ָתא ּבְ ָרה, ִאּתְ ׁשֵ ּכְ
ְגָלְך ַעל   ִריר חּוָלָקְך, ְוָאִרים ּדִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָעְלָמא. ין ּדְ ַאר ָנׁשִ ל ׁשְ  ּכָ

ינֹוק, ֲאִני לֹא פֹוֵחד ֵמַעִין ּתִ הַ ָאַמר  .47
ד ֲאִני, ְוָדג לֹא  דֹול ְוִנְכּבָ ג ּגָ ן ּדָ ּבֶ ָרָעה, ׁשֶ

תּוב ּכָ (בראשית  פֹוֵחד ֵמַעִין ָרָעה, ׁשֶ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ַמה זֶּה ָלרֹב?  מח) ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבְ

ֵגי ַהיָּם   ִנינּו, ַמה ּדְ ִלְרּבֹות ַעל ָהַעִין. ְוׁשָ
ִים ְמכַ  ם ֲעֵליֶהם ְוֵאין ַעִין ָרָעה ְוכּו'. יסִּ ַהּמַ

ֵני ָהָאָדם  תֹוְך ּבְ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ּבְ אי, ּבְ ָלרֹב ַוּדַ
נּו  ן, ַמְלַאְך ה', ֵאין ּבָ ַעל ָהָאֶרץ. ָאְמרּו, ּבֵ
אנּו,  ד ַעִין ָרָעה ּבָ ַעִין ָרָעה, ְולֹא ִמּצַ

ְכָנָפיו. ה ָעֶליָך ּבִ רּוְך הּוא ְמַכּסֶ דֹוׁש ּבָ  ְוַהּקָ

  

א,   .47 יׁשָ ֵפיָנא ֵמֵעיָנא ּבִ ָאַמר ַיּנּוָקא, ֲאָנא ָלא ִמְסּתַ
ִחיל   יָרא ֲאָנא, ְונּוָנא ָלא ּדָ א ְוַיּקִ ַבר נּוָנא ַרּבָ ּדְ

יב,  ְכּתִ א, ּדִ יׁשָ ְוִיְדּגּו ָלרֹוב   (בראשית מח) ֵמֵעיָנא ּבִ
ָאה ַעל ֵעיָנא.   ֶרב ָהָאֶרץ, ַמאי ָלרֹוב, ְלַאְסּגָ ּקֶ ּבְ

י ֲעֵליהֹון, ְוֵלית   המַ  ְוָתֵניָנן,  א, ַמּיָא ָחּפֵ ַיּמָ ִגים ּדְ ּדָ
גֹו   ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ּבְ אי, ּבְ א ְוכּו'. ָלרֹוב ַוּדַ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ
ְיָי,   ָרא, ַמְלָאָכא ּדַ א ַעל ַאְרָעא. ָאְמרּו, ּבְ ֵני ֱאָנׁשָ ּבְ
א   יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ְטָרא ּדְ א, ְוָלא ִמּסִ יׁשָ ָנא ֵעיָנא ּבִ ֵלית ּבָ

ַגְדּפֹוי. ן. נָ ֲאֵתי י ֲעָלְך ּבְ ִריְך הּוא ָחּפֵ א ּבְ  ְוקּוְדׁשָ
Rabbi Shimon and Rabbi Yehuda kissed the Yenuka, praised him, saying that 
because of him, even the children at school are spiritually elevated. The mother 
came out asking them to look at her son only with good eye (opposite of evil eye). 
They praised the mother for being chosen by God out of all women to have such 
a special child. 
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The Yenuka said that he doesn’t fear evil eye because he’s a son of a great fish 
(Rav Hamnuna Saba, see previous DZ) and fish don’t afraid of the evil eye as it 
is written (Genesis 48:16) “ ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר� ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם

ֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו לָ  ” “The angel who has redeemed me from all 
evil, Bless the lads; And may my name live on in them, And the names of my 
fathers Abraham and Isaac; And may they grow into a multitude in the midst of 
the earth.” 
The sages explain that the secrets in the words “ ּו ָלֹרבְוִיְדּג ” (the word for ‘fish’ is 
in these words) reveal that fish are covered by water, which is the aspect of 
Chassadim, from all directions. Their eyes have a direct connection with the 
water around them and can’t give or receive an evil eye. Those who have 
Chassadim around them are protected from the evil eye. 
The Zohar sages that are like great ‘fish’ replied to the mother and child saying 
that they don’t have an evil eye and the Holy One Blessed Be He covers the child 
with his wings (the Shechina). 
Psalms 32:10 “ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהוָה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו” “Many are the sorrows of 
the wicked, But he who trusts in YHVH, lovingkindness (Chassadim) shall 
surround him.” 
The Torah is also considered as water. When we delve in it and study it we are 
protected and purified as if we go into the Mikveh. 

ַתח ְוָאַמר, .48 ְלָאְך ַהּגֵֹאל  (שם) ּפָ ַהּמַ
סּוק ֶזה ָאַמר  ל ָרע ְיָבֵרְך ְוגֹו'. ּפָ ֹאִתי ִמּכָ
רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָאַמר  רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ִאם ּבְ ַיֲעקֹב ּבְ

ְלאָ אֹותֹו, סֹוד ָחְכָמה ֵיׁש בּ  ְך, קֹוֵרא ֹו. ַהּמַ
מֹות ֲאֵחִרים. ַמּדּוַע  לוֹ   ַמְלָאְך, ְוקֹוֵרא לֹו ׁשֵ

ִליַח  הּוא ׁשָ ׁשֶ א ּכְ אן ַמְלָאְך? ֶאּלָ ִנְקָרא ּכָ
ְקַלְרָיה  ל זַֹהר ִמּתֹוְך ַאְסּפַ ִמְלַמְעָלה ּוְמַקּבֵ

ַמְעָלה, ּלְ א  (ֶׁשָאז) ׁשֶ ָבְרִכים ַאּבָ ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
א ָלֶזה, אֹוְמ  י, ְלִכיִרים ָלּה: בִּ ְוִאּמָ ְמִרי   ּתִ ׁשִ

י ְלֵביֵתְך!   ְך ֲעׂשִ יֵתְך! ּכָ ְקִדי ֶאת ּבֵ ֵביֵתְך! ּפִ
אֹותֹו עֹוָלם  ְלִכי ְוזּוִני אֹוָתם. ְלִכי, ׁשֶ
ים   ֵני ֵביֵתְך ְמַחּכִ ה ָלְך, ּבְ ה ְמַחּכֶ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ְצָטְרִכי   ּתִ ֶ ל ַמה ׁשּ ְך! ֲהֵרי ָלְך ּכָ ְלָמזֹון ִמּמֵ

 א ַמְלָאְך.ם. ְוָאז ִהיָלֵתת ָלהֶ 

  

ַתח ְוָאַמר  .48 ְלָאְך ַהּגֹוֵאל   (בראשית מח)  ּפָ ַהּמַ
ל ָרע ְיָבֵרְך ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא ָאַמר ַיֲעקֹב   אֹוִתי ִמּכָ
א ָאַמר ֵליּה, ָרָזא   רּוַח קּוְדׁשָ א, ִאי ּבְ רּוַח קּוְדׁשָ ּבְ

ְלָאְך, ָקֵרי  יּה. ַהּמַ ָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ֵליּה ַמְלָאְך.  ּדְ
ָמָהן ַאֲחָר ְוָקֵר  ִנין. ָהָכא, ֲאַמאי ִאְקֵרי  י ֵליּה ׁשְ

יַלת   א, ְוַקּבִ ֵעיּלָ ִליָחא ִמּלְ ד ִאיהּו ׁשְ א ּכַ ַמְלָאְך. ֶאּלָ
א,  ְלֵעיּלָ ְקַלְרָיא ּדִ ְכֵדין   (ס''א דכד)  זֲֹהָרא ִמּגֹו ַאְסּפַ ּדִ

א ְלַהאי, ַאְמֵרי ָלּה בְּ  א ְוִאּמָ י, ִזיִלי  ְמָבְרִכין ַאּבָ ַרּתִ
ִקיִדיְנטּוִר  יֵתיְך, ּפְ ְלֵביֵתיְך. ָהִכי ֲעִביִדי   י ּבֵ

ַההּוא ָעְלָמא   ְלֵביֵתיְך. ִזיִלי ְוזּוִני לֹון. ִזיִלי, ּדְ
אן ְמזֹוָנא ִמָנְך,   יְתָך ְמַחּכָ ֵני ּבֵ א ָלְך, ּבְ א ְמַחּכָ ּתָ ְלּתַ ּדִ

ֵד  ִתְצָטְרִכי ְלֵמיַהב לֹון, ּכְ ל ַמה ּדְ ין ִאיִהי  ָהא ָלְך ּכָ
 ַמְלָאְך. 

ה ְמקֹומֹות  .49 ַכּמָ אַמר, ַוֲהֵרי ּבְ ְוִאם ּתֹ
ִנְקָרא ַמְלָאְך, ְולֹא ָבא ָלזּון עֹוָלמֹות, ְועֹוד, 
א  ם ֶזה לֹא ָזן ֶאת ָהעֹוָלמֹות, ֶאּלָ ׁשֵ ּבְ ׁשֶ

ם  ֵ ל ַהׁשּ ם ׁשֶ ֵ ִליַח  -ַבׁשּ ָ ׁשּ ׁשֶ אי. ּכְ ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ ּכָ

  
י ִאְקֵרי ַמְלָאְך,   .49 ה ּדּוְכּתֵ ַכּמָ יָמא, ְוָהא ּבְ ְוִאי ּתֵ

א ָלא ָזן   ָמא ּדָ ִבׁשְ ְוָלא ָאֵתי ְלֵמיָזן ָעְלִמין. ְועֹוד, ּדְ
ְיָי. ָהכִ  ָמא ּדַ ׁשְ א ּבִ ד  ָעְלִמין, ֶאּלָ אי, ּכַ י הּוא ַוּדַ
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א,  א ְוִאּמָ יָון ִנְקָרא ַמְלָאְך. ְוכֵ ִמּתֹוְך ַאּבָ
ֹוֶרה ַעל ְמ  ׁשּ ֵני ְכרּוִבים,  ׁשֶ קֹומֹות, ַעל ׁשְ

מֹו ה'.   ׁשְ

א  ִליַח ִמּגֹו ַאּבָ אִרי    ׁשָ ׁשָ א, ִאְקֵרי ַמְלָאְך, ְוֵכיָון ּדְ ְוִאּמָ
ֵמיּה.  רּוִבין ֲאדָֹני ׁשְ ֵרין ּכְ  ַעל ּדּוְכִתין, ַעל ּתְ

The verse below that we partially studied previously is the one we include every 
Friday night when we bless our children. Genesis 48:16 “ ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל ָרע
 The angel who“ ”ְיָבֵר� ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
has redeemed me from all evil, Bless the lads; And may my name live on in 
them, And the names of my fathers Abraham and Isaac; And may they grow into 
a multitude in the midst of the earth." 
This verse comes from the blessing Jacob gave to the children of Joseph. The 
Zohar reveals that Jacob’s blessings were given with the support of the Holy 
Spirit and every word has great wisdom. 
‘The Angel’ is the aspect of Malchut that receives the Light from Chokmah and 
Binah to nourish the lower levels. 
We give this blessing to the children on Friday night because Malchut is elevated 
to Binah and fully ‘charged’ with Light. The connection to ‘fish’, especially on 
Shabbat night*, brings protection from all negative especially evil eye. 
Evil eye causes a serious damage in a person because it affects spiritual roots. 
In this parashah, Balak calls for Balaam, who was known to have a very strong 
evil eye to curse the Israelites. Balaam couldn’t hurt the Israelites because their 
camps were arranged perfectly around the Holy Tabernacle that provided the 
‘water’ to cover and protect them. 
Most people fear evil eye and they would buy ‘stuff’ to have a sense of protection. 
If you buy something for protection it is idol worship because the material 
doesn’t have energy unless it was ‘charged’ with meditation by a true Kabbalist. 
As we studied, the true protection comes from the study and connection to the 
Torah (through the Zohar). 
Please do not waste your money on ‘stuff’ for fake protection. It’s idol worship 
that creates distance from the Light. You better read Zohar and meditate every 
day. 
Rabbi Avraham Chamoi of blessed memory was a Kabbalist that knew how to 
write names and make amulets for different purposes and protection. He used 
to listen to the person’s request and ask him to come a few days later. By that 
time he made a day of fasting, meditate on the person’s name and wishes. Only 
then he would write an amulet made specifically for that person. He didn’t 
charge money because his consciousness was to help others not to make money 
out of people’s weaknesses. 
If you transfer your faith to a material object you lose the connection to the 
Light. 
Swim with the fish of the Zohar for protection as if you are inside Noah’s Ark. 
* Friday night should be called Shabbat night because the Hebrew day begins 
at night (Genesis 1:5 “And there was evening and there was morning one day”) 
So Friday after sundown we are in Shabbat and that night is called Shabbat 
night. 
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ה ִנְקָרא  .50 ִחּלָ ּתְ ה ּבַ ְרָאה ְלֹמׁשֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ
א  ְך, ֶאּלָ ַמְלָאְך. ְלַיֲעקֹב לֹא ִנְרָאה ּכָ

תוּ  ּכָ ָאה. זֹו  (שם כט) בְבֻדְגָמא, ׁשֶ ְוָרֵחל ּבָ
תּוב ּכָ ל ָרֵחל ַאֶחֶרת, ׁשֶ (ירמיה  ְדמּות ׁשֶ

ָמע ְוגֹו',   לא) ָרָמה ִנׁשְ ּכֹה ָאַמר ה' קֹול ּבְ
ה ַעל בָּ  ָאה, ְסָתם.  ָרֵחל ְמַבּכָ ֶניָה. ְוָרֵחל ּבָ

ּה. אֲ  ּלָ ָרגֹות ׁשֶ ר ְלָאִביָה, ִעם ַהּצֹאן, ַהּדְ ׁשֶ
ם ִנְמנּו   אי. ְוֻכּלָ י רָֹעה  ַוּדַ דּו ְבָיֶדיָה. ּכִ ּקְ ְוִהְתּפַ

 ִהיא, ִהיא ַמְנִהיָגה אֹוָתם ּוֻמְפֶקֶדת ֲעֵליֶהם. 

  

ַקְדִמיָתא,   .50 ד ִאְתֲחֵזי ֵליּה ּבְ ה ּכַ ְלמֹׁשֶ
ַמְלָאְך. ְלַיֲעקֹב   (שמות ג) (בראשית קי''ג ע''ב) י ִאְקֵר 

דּוְגָמא,  א ּבְ יב ָלא ִאְתֲחֵזי ָהִכי, ֶאּלָ ְכּתִ (בראשית   ּדִ
ָרֵחל ַאֲחָרא,   כט)  ּיּוְקָנא ּדְ א ּדִ ָאה, ּדָ ְוָרֵחל ּבָ

יב ְכּתִ ָמע   (ירמיה לא)  ּדִ ָרָמה ִנׁשְ ּכֹה ָאַמר ְיָי קֹול ּבְ
ה ַעל בָּ  ָאה ְסָתם, ִעם  ְוגֹו'. ָרֵחל ְמַבּכָ ֶניָה. ְוָרֵחל ּבָ

יָלּה. ֲאׁשֶ  ְרִגין ּדִ אי. ְוכֻ ַהּצֹאן ּדַ הּו  ר ְלָאִביָה וּדַ ּלְ
י רֹוָעה ִהיא, ִאיִהי   יָדָהא. ּכִ דּון ּבִ ּקְ ִאְתְמנּון ְוִאְתּפַ

ָדא ָעַלְייהּו.  ּקְ  ַמְנִהיָגא לֹון, ְוִאְתּפַ
ה, .51 ֹמׁשֶ תּוב ּבְ   ַויֵָּרא  (שמות ג) ְוָכְך ּכָ

אַמר  ַמְלַאךְ  ת ֵאׁש. ְוִאם ּתֹ ַלּבַ ה' ֵאָליו ּבְ
ּלֹא ָכתוּ  ַבח ַאְבָרָהם יֹוֵתר, ׁשֶ ֶ ׁשּ ב ּבֹו ׁשֶ

א -ַמְלָאְך  ַויֵָּרא ֵאָליו ה'  (בראשית יח) ֶאּלָ
ַאְבָרָהם ִנְרָאה לֹו  ם ּבְ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוגֹו'. ׁשָ ּבְ

אֹותוֹ  ּבְ ְגַלל ׁשֶ ֶל''ת, ּבִ ָאֶל''ף ּדָ ְזַמן  ֲאדָֹני, ּבְ
ה   ּסָ ו ִהְתּכַ ַעד ַעְכׁשָ ֶ ִרית. ּוַמה ׁשּ ל ּבְ ִקּבֵ

ּנּו, ִנְרָאה לֹו ִרּבֹון ְושַׁ  יט, ְוָכְך ִנְרָאה, ִמּמֶ ּלִ
ה ְולֹא  ְרּגָ אֹוָתּה ּדַ ר ּבְ ֵ ֲהֵרי ָאז ִהְתַקׁשּ ׁשֶ
ל ָאדֹון ִרּבֹון ָעָליו. ם ׁשֶ ׁשֵ ּום ֶזה ּבְ  יֹוֵתר. ּוִמׁשּ

  

ִתיב, ) (דף קפ''ז ע''ב ְוָהִכי  .51 ה ּכְ מֹׁשֶ (שמות  ּבְ
יָמא יַ  ג) ת ֵאׁש. ְוִאי ּתֵ ַלּבַ ָרא ַמְלַאְך ְיָי ֵאָליו ּבְ ִתיר  ַוּיֵ

יּה ַמְלָאְך,   ִתיב ּבֵ ָלא ּכְ ַאְבָרָהם, ּדְ ָבָחא ּדְ הּוא ׁשְ
א  ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ְוגֹו'.   (בראשית יח) ֶאּלָ ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ַוּיֵ

ַאְבָרָהם, ִאְתֲחֵזי לֵ  ֶלת,  ָהָתם ּבְ ָאֶלף ּדָ יּה ֲאדָֹני, ּבְ
ִרית, ּוַמה  יל ּבְ ְבַההּוא ִזְמָנא ַקּבִ ִגין ּדִ ֲהָוה   ּבְ ּדְ

ִליט,  אִ  יּה, ִאְתֲחֵזי ֵליּה ִרּבֹון ְוׁשָ ָען ִמּנֵ י ַעד ּכְ ּסֵ ְתּכַ
ר,   א ִאְתָקׁשַ ְרּגָ ַההּוא ּדַ ֵדין ּבְ ָהא ּכְ ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ּדְ

ְך, בִּ  ֲאדֹון ִרּבֹון ָעֵליּה. ְוָלא ַיִתיר. ּוְבִגין ּכָ ָמא ּדַ  ׁשְ
The Shechina appeared to Moses for the first time at the burning bush event as 
an angel. 
Exodus 3:2 “ ֵאיֶנּנּו  ַוֵּיָרא ַמְלַא� ְיֹהָוה ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹו� ַהְּסֶנה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה
 And the angel of YHVH appeared to him in a flame of fire out of the midst“ ”ֻאָּכל
of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not 
consumed.” 
For Jacob, the Shechinah appeared in the image of Rachel because she’s the 
aspect of Malchut. 
Genesis 29:6 “ ַהּצֹאן-ָרֵחל ִּבּתֹו, ָּבָאה ִעםְוִהֵּנה --ַוּיֹאֶמר ָלֶהם, ֲהָׁשלֹום לֹו; ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ” “And he 
said to them, "Is it well with him?" And they said, "It is well, and here is Rachel 
his daughter coming with the sheep.” 
Abraham had a different revelation. 
Genesis 18:1 “ ָהֹאֶהל, ְּכֹחם ַהּיֹום-; ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתחַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא ” “Now YHVH 
appeared to him (Abraham) by the oaks of Mamre, while he was sitting at the 
tent door in the heat of the day.” 
The Zohar compares the three and says that it looks like Abraham received the 
higher type of revelation of the Shechina because the name YHVH appeared to 
him. 
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Exodus 6:3 “ לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם ְּבֵאל ַׁשָּדי; ּוְׁשִמי ְיהָוה,--ַיֲעֹקב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל-ָוֵאָרא, ֶאל ” “and I 
appeared to Abraham, Isaac, and Jacob, as God Almighty, but by My name, 
YHVH, I did not make Myself known to them.” 
This verse said by God to Moses testifies that God didn’t appear to the patriarch 
through the name YHVH. The Zohar explains that the Shechina appeared to 
Abraham as the name ADNY that is the name we use in the level of Malchut 
instead of YHVH. Because Moses is on the level of Da’at, which is above Zeir 
Anpin, the Shechina could reveal itself to him as unification with the upper 
levels and the name YHVH. 

ּלֹא ָהָיה ּבֹו ֵפרּוד,  .52 ה ׁשֶ ֲאָבל ֹמׁשֶ
תּובשֶׁ  ֵאין ַטַעם   (שמות ג) ּכָ ה, ׁשֶ ה ֹמׁשֶ ֹמׁשֶ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ (בראשית  ַמְפִסיק, ּכְ
ַעם,   כב) ְפִסיק ַהּטַ ּמַ ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ׁשֶ

ּלֹא ָהָיה ִלְפֵני ֵכן.  ֵלם ַמה ׁשֶ ֵעת ׁשָ ּכָ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ין ַאְבָר  ָהם ַהּנֹוְכִחי ְלֵבין ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ּבֵ

חִ  ּתְ ּבַ ה, ִמיָּד  ַאְבָרָהם ׁשֶ ה. ֲאָבל ֹמׁשֶ ּלָ
ִאיָרה ָהְיָתה ִעּמֹו,   ְקַלְרָיה ַהּמְ ּנֹוַלד, ַאְסּפַ ׁשֶ

תּוב ּכָ י טֹוב הּוא.  (שמות ב) ׁשֶ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ַוּתֵ
ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת  (בראשית א) ְוָכתּוב

ר מֹ  י טֹוב. ִמיָּד ִנְקׁשַ תֹו, ָהאֹור ּכִ ַדְרּגָ ה ּבְ ׁשֶ
ה   ּום ֶזה ֹמׁשֶ ַעם.ּוִמׁשּ ה, ְולֹא ַמְפִסיק ַהּטַ  ֹמׁשֶ

  

רּוָדא,   .52 יּה ּפִ ָלא ֲהָוה ּבֵ ה ּדְ ֲאָבל מֹׁשֶ
ְכִתיב ְסָקא ַטֲעָמא.   (שמות ג)  ּדִ ָלא ּפָ ה ּדְ ה מֹׁשֶ מֹׁשֶ

ְכִתיב ָמה ּדִ ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם,   (בראשית כב) ּכְ
ַפְסָקא ַטֲעָמא. בְּ  ִלים, ַמה ּדְ א ׁשְ ּתָ ַהׁשְ ָלא  ִגין ּדְ ּדְ

ין ַאְבָרָהם   ִריׁשּו ִאית ּבֵ ָנא. ּפְ ְדַמת ּדְ ֲהָוה ִמּקַ
ד   ה, ִמּיַ ַקְדֵמיָתא. ֲאָבל מֹׁשֶ א, ְלַאְבָרָהם ּדְ ּתָ ַהׁשְ ּדְ
יּה,   ַנֲהָרא ֲהָות ִעּמֵ ְקַלְרָיָאה ּדְ ִאְתְייִליד, ַאְסּפַ ּדְ

ְכִתיב ֶרא אֹותֹו כִּ  (שמות ב)  ּדִ י טֹוב הּוא.  ַוּתֵ
י   א) (בראשית  ִתיבּוכְ  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ַוּיַ

ְך   יֵליּה ּוְבִגין ּכָ א ּדִ ַדְרּגָ ר ּבְ ה ִמּיָד ִאְתְקׁשַ טֹוב. מֹׁשֶ
ה, ְוָלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא.  ה מֹׁשֶ  מֹׁשֶ

ה ִהְקִטין ַעְצמֹו,   .53 י ֹמׁשֶ ְוָלֵכן ְלַגּבֵ
תּוב ַמְלַאְך ה'. ַיֲעקֹב קָ  ּכָ ָעה ׁשֶ ָרא לֹו ְבׁשָ

ָהָיה ִמְסּתַ  ק ִמן ָהעֹוָלם. ַמְלָאְך, ָמה  ׁשֶ ּלֵ
ָעה ָהָיה יֹוֵרׁש   אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
ַחיָּיו. ַיֲעקֹב ְלַאַחר  ה ּבְ לֹט. ֹמׁשֶ אֹוָתּה ִלׁשְ
גּוף. ַיֲעקֹב  ה ּבְ ק ֵמָהעֹוָלם. ֹמׁשֶ ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ

ל ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ רּוַח. ַאׁשְ ה. ּבְ  ֹמׁשֶ

  

א ְלַגבֵּ  .53 ְכִתיב  ְוַעל ּדָ ְרֵמיּה, ּדִ ה, ַאְזִעיר ּגַ מֹׁשֶ י ּדְ
ֲהָוה ָסִליק   ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַמְלַאְך ְיָי. ַיֲעקֹב ָקָרא ֵליּה, ּבְ
ְבַהִהיא   ִגין ּדִ ֵמָעְלָמא, ַמְלָאְך. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ַחָייו.  ה ּבְ ָטָאה. מֹׁשֶ ּלְ ֲעָתא ֲהָוה ָיִרית ָלּה, ְלׁשַ   ׁשַ

ָסִליק ֵמעָ  גּוָפא.  ַיֲעקֹב, ְלָבַתר ּדְ ה ּבְ ְלָמא. מֹׁשֶ
ה.  מֹׁשֶ ָאה חּוָלָקא ּדְ רּוָחא. ַזּכָ  ַיֲעקֹב ּבְ

Exodus 2:2 “ טֹוב הּוא, ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁש�ָׁשה ְיָרִחים-ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה, ַוֵּתֶלד ֵּבן; ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי ” 
“The woman conceived and bore a son; and when she saw that he was good, she 
hid him for three months.” 
Moses’s mother recognized how special her child immediately when he was 
born. She concealed him from the terrible decree of Pharaoh for three months 
before sending him on the Nile to his faith. The daughter of Pharaoh, Batya, 
found Moses on the water and when she touched him her leprosy got cured 
 Batya immediately took him under her protection. She had an .(פרקי דרבי אליעזר)
elevated soul and didn’t agree or followed her father’s way. When Moses came 
to her she converted. Moses was nursed by his mother to receive pure 
nourishments from the right side. (Exodus 2:5-10) 
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Genesis 1:4 “ טֹוב-ָהאֹור, ִּכי-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ” “And God saw that the light that it was 
good.” 
The ‘Light’ in this verse is the aspect of Zeir Anpin. Moses was born surround 
by the light of Zeir Anpin and for that reason, he was connected to the Shechina 
while he was living in this world. The Zohar revealed that Jacob had the 
protection of the Shechina but his direct connection to her came only after he 
passed away. 
Moses was at the level of Da’at that is the level that bridges the light from 
Chokmah and Binah to this world. From his level, he could connect to all the 
levels below. Jacob was the aspect of the central column and even though he 
had spiritual perfection, Moses was higher. 

ּלֹא ִהְתָקֵר  .54 ל ָרע, ׁשֶ ב ַהּגֵֹאל ֹאִתי ִמּכָ
לֹט   ְלעֹוָלִמים ְלַצד ָהָרע, ְולֹא ָיכֹל ָהָרע ִלׁשְ
ן  ָעִרים, ָאז ַיֲעקֹב ָהָיה ְמַתּקֵ ּבֹו. ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ
הֹוֵלְך ְלַבִית ָחָדׁש  ָאָדם ׁשֶ יתֹו ּכְ ֶאת ּבֵ

נֹו ְבִת  ּוָטיוּוְמַתּקְ טֹו ְבִקׁשּ ְ . ְיָבֵרְך ּקּוָניו ּוְמַקׁשּ
ָעִרים  ּנֹוָדִעים, אֹוָתם  אֹוָתם הַ  -ֶאת ַהּנְ

ָרכֹות,   ְפְקדּו ַעל ָהעֹוָלם ִלְמׁשְֹך ֵמֶהם ּבְ ּנִ ׁשֶ
ֵעת   ִמי, ּכָ ֵרא ָבֶהם ׁשְ רּוִבים. ְוִיּקָ ֵני ַהּכְ ֵהם ׁשְ
תֹו,  ַדְרּגָ ה ּבְ יתֹו, ְוהּוא ִהְתַעּלָ ִהְתִקין ּבֵ

ַיֲעקֹב. ִחּבּור ָהָיה ּבְ ּום ׁשֶ ק  ִמׁשּ ַהּגּוף ִנְדּבַ
ִהְצטָ  ָמקֹום ׁשֶ י ְזרֹועֹות ִאּתֹו.ּבְ ּתֵ  ֵרְך, ּוׁשְ

  

ָלא ִאְתְקִריב ְלָעְלִמין   .54 ל ָרע, ּדְ ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ
יּה.   ָטָאה ּבֵ ּלְ ַרע, ְוָלא ָיִכיל ַרע ְלׁשַ י ִסְטָרא ּדְ ְלַגּבֵ

ן  ְיָבֵרְך ֶאת  ֵדין ַיֲעקֹב ֲהָוה ְמַתּקֵ ָעִרים, ּכְ ַהּנְ
ָאִזיל ְלֵביָתא  ר ָנׁש ּדְ ּבַ ן  ְלֵביֵתיּה, ּכְ א, ּוְמַתּקֵ ַחְדּתָ

ִקׁשּוטֹוי. ְיָבֵרְך ֶאת   ט ָלּה ּבְ ֵ ִתּקּונֹוי, ּוְמַקׁשּ ָלּה ּבְ
ְקָדן ַעל   ִאְתּפָ מֹוְדָען, ִאיּנּון ּדְ ּתְ ִאׁשְ ָעִרים, ִאיּנּון ּדְ ַהּנְ

ֵריָעְלָמא, לְ  ְרָכאן, ּתְ ְייהּו ּבִ ָכא ִמּנַ ְ רּוִבין  ִאְתַמׁשּ ן ּכְ
ִמ  ֵרא ָבֶהם ׁשְ יֵתיּה,  ִאיּנּון. ְוִיּקָ א ַאְתִקין ּבֵ ּתָ י, ַהׁשְ

ַיֲעקֹב   ִחּבּוָרא ּבְ ִגין ּדְ ַדְרֵגיּה, ּבְ ק ּבְ ּלָ ְוִאיהּו ִאְסּתַ
ִאְצְטִריְך, ּוְתֵרין   ֲאָתר ּדְ ַבק ּבַ ֲהִוי. ּגּוָפא, ִאְתּדְ

רוֹ  ֲהֵדיּה. ּדְ  ִעין ּבַ
אֹוָתם ְנעָ  .55 ְרִכים ְלַאַחר ׁשֶ ִרים ִמְתּבָ
ֶרְך כָּ  ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ּדֶ ָראּוי, ָאז ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבְ

ִים, ְוִאם  תֹוְך ַהּמַ ִגים ְלִהְתַרּבֹות ּבְ ַהּדָ
ה, ִמיָּד ֵמִתים.  ׁשָ ִים ַליַּּבָ יֹוְצִאים ִמּתֹוְך ַהּמַ

א ֵהם  ְך, ֶאּלָ דֹול,  ֵאּלּו לֹא ּכָ ֵמַהיָּם ַהּגָ
ָתם ְלִהְתַרּבוֹ  ֶקֶרב ּוְגֻדּלָ ל ּבְ ּדֵ ת ּוְלִהְתּגַ

ִגים  ָהָאֶרץ ִהיא, מַ  ָכל ַהּדָ ְך ּבְ ֵאין ּכָ ֶ ה ׁשּ
עֹוָלם.  ּבָ  ׁשֶ

  

ָקא ָיאּות,   .55 ּדְ ְרָכן ּכַ ִאיּנּון ְנָעִרים ִמְתּבָ ְלָבַתר ּדְ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ.  ֵדין ְוִיְדּגּו ָלרֹוב ּבְ נּוִנין  ּכְ ָאְרָחא ּדְ

ָאה ּגֹו ַמִיין, ְוִאי ַנפְ  א, ִמּיָד  ְלַאְסּגָ ּתָ ׁשְ ָקן ִמּגֹו ַמּיָא ְלַיּבֶ
א,  ֵמִתין. ִאלֵּ  א ַרּבָ א ִאיּנּון ִמן ַיּמָ ין ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ

ֶרב ָהָאֶרץ   ּקֶ י ּבְ א ּוְלַאְסּגֵ ְלהֹון ְלַאָפׁשָ ּוְסִגיאּו ּדִ
ֵלית ָהִכי ְלָכל נוּ  ָעְלָמא. ִאיהּו. ַמה ּדְ  ִנין ּדְ

Genesis 48:16 “ ָבֵר� ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ֹאִתי ִמָּכל ָרע יְ  ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל
 The angel who has redeemed me from all evil, Bless the“ ”ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
lads; And may my name live on in them, And the names of my fathers Abraham 
and Isaac; And may they grow into a multitude in the midst of the earth.” 
‘has redeemed me from all evil’ means that he never came close to the negative 
side and couldn’t control or harm him. 
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‘Bless the lads’ – Jacob connect the angel that protected him to the ‘lads’. These 
lads are the aspect of the higher angels, Metatronמטטרון and סנדלפון Sandalfon 
(Please do not pronounce these sacred names. Use 'angel Metat’ and 'angel 
Sandal’ to refer to them). 
‘And the names of my fathers Abraham and Isaac’ refers to Jacob’s connection 
to the Right and Left column to open the central column for blessings to come 
down. 
As we mentioned in the previous study, we use this verse when we bless our 
children. We raise both hands to the right and left of the child’s head, meditating 
on Chessed (Right), Gevurah (Left) and we are in the middle as Central column, 
drawing the light from above to the child. 
‘And may they grow into a multitude in the midst of the earth’ – this final step 
draws the blessings from above to the ‘sea’ of Malchut. 

תּוב ְלַמְעָלה? ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף   .56 ַמה ּכָ
ֲהֵרי  ַויֹּאַמר ָרכֹות, ׁשֶ אן ּבְ . ְולֹא ָמָצאנּו לֹו ּכָ

תּוב ּכָ ְרכֹו, ׁשֶ ְך ּבֵ ן ּפָֹרת  (שם מט) ַאַחר ּכָ ּבֵ
א, כֵּ  ָעִרים יֹוֵסף. ֶאּלָ ַרְך ֶאת ַהּנְ ּבֵ יָון ׁשֶ

ֲהֵרי לֹא ָיְכלּו  ַרְך ֶאת יֹוֵסף. ׁשֶ לּו, ּבֵ ַהּלָ
הּוא  א ִמּתֹוְך יֹוֵסף, ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ֵרְך ֶאּלָ ְלִהְתּבָ

ר ְולֹא ִנְרֶאה ְבגִ  ר ִנְסּתָ ִנְסּתָ תּוב ּבְ   - ּלּוי, ּכָ
ם ֲאֹבַתי. ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ (ְלַכּסֹות  ְוִיּקָ

קֹום  ָעָליו) ְרִכים, ְולֹא ִמּמָ ִמן ָהָאבֹות ִמְתּבָ
ּסּוי  ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ֶזהּו ּכִ ְלַכּסֹות ַמה  ַאֵחר. ּבְ

ִריְך.  ּצָ ֶ  ׁשּ

  

א, ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר, ְוָלא   .56 ִתיב ְלֵעיּלָ ַמה ּכְ
ִריְך   ָהא ְלָבַתר ּבָ ְרָכאן, ּדְ ָחן ֵליּה ָהָכא ּבִ ּכְ ַאׁשְ

יב,ֵליּה,  ְכּתִ א,   (בראשית מט)  ּדִ ן ּפֹוָרת יֹוֵסף. ֶאּלָ ּבֵ
ין ְנָעִרים, לְ  ָבִריְך ְלִאּלֵ יָון ּדְ ָהא ָלא  ּכֵ ִריְך. ּדְ יֹוֵסף ּבְ

ְרָכא, ֶאָלא ִמגֹו יֹוֵסף,  ִאיהּו   ַיְכִלי ְלִאְתּבָ ּוִמגֹו ּדְ
ְטִמירּו,   ִתיב ּבִ ָאה, ּכְ ּלָ ְטִמירּו, ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּגַ ּבִ

ם ֲאבֹוַתי, ְוִיָק  ִמי ְוׁשֵ ִמן   (לכסאה עליה) ֵרא ָבֶהם ׁשְ
ֶקֶרב  ָהָאבֹות ִמְתָבְרָכן, ְוָלא ֵמֲאָתר ַאֲחָר  א. ּבְ

ּסּוָיא ְלחֹפָּ  א הּוא ּכִ ִאְצְטִריְך.ָהָאֶרץ, ּדָ  ָאה ַמה ּדְ

ִמּקֶֹדם. ָאְמרּו,  .57 קּו אֹותֹו ּכְ אּו ְוָנׁשְ ּבָ
ל  ּכָ ָהָבה ּוְנָבֵרְך. ָאַמר הּוא, ֲאִני ֲאָבֵרְך, ׁשֶ
י ָהָיה, ַוֲאַקיֵּם   ּנִ אן ִמּמֶ ם ַעד ּכָ ַמְעּתֶ ְ ׁשּ ֶ ַמה ׁשּ

י ִין הּוא ְיֹבָרְך. קֹוְרִאים ב עַ טוֹ  (משלי כב) ּבִ
ַת  ּנָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ְחמֹו ּבֹו ְיָבֵרְך. ָמה ַהּטַ ן ִמּלַ

י   ּלִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֶחם ְוֹאֶכל ׁשֶ ל. ִמּלֶ ַלּדָ
ל  ן ָאהּוב ׁשֶ י ְיהּוָדה, ּבֵ ם. ָאַמר ַרּבִ ֲאַכְלּתֶ
ִית   ַעל ַהּבַ ִנינּו ּבַ רּוְך הּוא, ֲהֵרי ׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ַעל ּבֹוצֵ  ַע ְואֹוֵרַח ְמָבֵרְך. ָאַמר לֹו, ֵאיִני ּבַ
ִית ְוֵאיְנֶכם אֹוְרִחים. ֲאָבל ָמָצאִתי ָפסּוק   ַהּבַ

ִלי  אי טֹוב ַעִין, ּבְ ַוּדַ ֲהֵרי ֲאִני ּבְ מֹו, ׁשֶ ַוֲאַקיְּ
ה, ְוֶלֶחם ְוֹאֶכל  י ַעד ַעּתָ ֵאלֹוֵתיֶכם ָאַמְרּתִ ׁשְ

ם.  י ֲאַכְלּתֶ ּלִ  ׁשֶ

  

קוּ  .57 ִמ ָאתּו ּוְנׁשָ ַקּדְ ִמּלְ ין, ָאְמרּו, ָהבּו ְוִנְבִריְך.  ה ּכְ
ַמְעּתּון ַעד   ָאַמר ִאיהּו, ֲאִני ֲאָבֵרְך, ׁשְ ָכל ַמה ּדִ ּדְ

י  ים ּבִ אי ֲהָוה, ַוֲאַקּיֵ טֹוב ַעִין   (משלי כב)  ָהָכא ִמּנַ
ִגין   יּה ְיָבֵרְך. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ הּוא ְיבֹוָרְך, ָקֵרי ּבֵ

ל ְחמֹו ַלּדָ ָנָתן ִמּלַ אֹוַרְייָתא  ּדְ ְחָמא ּוֵמיְכָלא ּדְ . ִמּלַ
י ְיהוּ  יִלי ָאַכְלּתּון. ָאַמר ִרּבִ ָרא ְרִחיָמא  ּדִ ָדה. ּבְ

ִית ּבֹוֵצַע   ַעל ַהּבַ ֵניָנן ּבַ ִריְך הּוא, ָהא ּתָ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ִית,   ַעל ַהּבַ ְואֹוֵרַח ְמָבֵרְך. ָאַמר ֵליּה, ָלאו ֲאָנא ּבַ

ְחָנא, ַוֲאַקּיֵים  ְוָלאו ַאּתּון אֹוְרִחין. ֲאבָ  ּכַ ל ְקָרא ַאׁשְ
אי, בְּ  ָהא ֲאָנא טֹוב ַעִין ַוּדַ ְלכֹון  ֵליּה. ּדְ ִאילּו ּדִ ָלא ׁשָ

יִלי ֲאַכְלּתּון.  א, ְוַלְחָמא ּוֵמיְכָלא ּדִ ּתָ  ֲאֵמיָנא ַעד ַהׁשְ
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Jacob’s blessings to Joseph came after he blessed his children and gave them 
the status of tribe leaders and their uncles. In his blessings, Jacob treats Joseph 
as his firstborn. Jacob wanted to marry Rachel but Laban his father in law 
‘tricked’ him and replaced Rachel with Leah. His first energy was supposed to 
be transferred into Rachel but went to Leah. Reuven was the actual firstborn 
from Leah but spiritually Joseph that was the first of Rachel was the spiritual 
firstborn. 
Joseph is the channel of Yessod and the ‘funnel’ for the light to come to Malchut. 
Malchut doesn't have light of its own and all the blessings had to pass through 
Joseph/Yessod. He was blessed just by being a channel for the Light. 
The Torah reveals the power of Joseph in Genesis 42:6 
 " ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ "
"And Joseph was the governor over the land; he it was that sold to all the people 
of the land" 
The blessing that Joseph received is actually a description of his capability to 
protect us. 
Egypt represented Malchut and Joseph went down to Egypt to have control over 
Malchut, letting his brothers connect to his power/Yessod and break out of 
Egypt to reveal the Light in Malchut. 
After this study, the sages kissed the Yenuka and said that they should now 
bless the food that they had. The Yenukah said that he should make the 
blessing over the food because they ate from his food. 
Rabbi Yehuda said that the teaching is that the host bless the bread at the 
beginning of the meal and the guest makes the blessing after they finish. The 
child quoted the verse in Proverbs 22:9 and told them that his study is the food 
they ate and he should bless. 
Proverbs 22:9 “טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָר� ִּכי ָנַתן ִמַּלְחמֹו ַלָּדל” 
"the owner of good eye will bless because he gave from his bread the one in 
need." 
The Yenukah shared from his 'gift' of Torah to the Rabbis o he earned the 
blessing. 
Tractate Avot (Fathers) 3:3 
“ אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים, מעון רבי ש
שנאמר "כי כל שולחנות, מלאו קיא צואה בלי מקום". אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי 

שולחן, אשר לפני התורה כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר "וידבר אלי זה ה '"” 
MISHNA C. R. Simeon said Three that have eaten on one table, and have not 
study Torah, are as if they have eaten of the sacrifices of the dead, as it is written 
(Isaiah 28:8): 'For all tables are full of vomit of filthiness, there is no place 
(clean).' But three that have eat on one table and study Torah, are as if they had 
eaten of the table of the Holy One, as it is written (Ezekiel 41:22) And he spoke 
unto me: This is the table that is before YHVH.'" 
Rabbi Shimon teaches that the table where three people eat from is considered 
as an altar. If we study Torah during the meal, it’s as if we eat from a table in 
front of YHVH. If not, it’s as if we ate from sacrifices of idol worship that have 
the aspect of death. 
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We nourish our body by food but the body is lifeless without the soul that we 
nourish with the study of Torah/Zohar. 
Alone or in a group it would be beneficial to always use our Unity Zohar app on 
smartphones to read a few paragraphs of Zohar to connect to Yessod and draw 
‘life’ through the food we digest. Don't forget to bless the food. 

ָרָכה ּוֵבַרְך, ְוָיָדיו לֹא ָיְכלּו  .58 ָלַקח ּכֹוס ּבְ
יַע ְלַעל  ִהּגִ ׁשֶ ִלְסּבֹל ֶאת ַהּכֹוס ְוָרֲעדּו. ּכְ

זֹון, ָאַמר, ּכֹוס  (תהלים קטז) ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ
ם ה'   א ּוְבׁשֵ ָ ֶאְקָרא. ָעַמד ַהּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ

ּקּונֹו, ְוִהְתיַ  ּסֹוף ַעל ּתִ יִמינֹו ּוֵבַרְך. ּבַ ב ּבִ ֵ ׁשּ
כּו לֹו  ׁשְ ה ִיּמָ ֶאָחד ֵמֵאּלֶ ּלְ ָאַמר: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ים ִמּתֹוךְ  ל  (ַהֶּמֶל�) ַחיִּ ּכָ ים, ׁשֶ ֵעץ ַהַחיִּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ לּוִיים ּבֹו. ְוַהּקָ ים ּתְ ַהַחיִּ

ים  , ְוִיְמָצא ָעֵרב ְלמַ ֶיֱעַרב לוֹ  יְַּסּכִ ה ׁשֶ ּטָ
עַ  דֹוׁש.ּבְ ֶלְך ַהּקָ  ְרבּותֹו ֵאֶצל ַהּמֶ

  

ִבְרָכָתא ּוָבִריְך, ִוידֹוי ָלא ַיְכֵלי   .58 א ּדְ ּסָ ָנַטל ּכַ
ד ָמָטא ְלַעל ָהָאֶרץ   י. ּכַ א, ַוֲהוּו ְמַרְתּתֵ ּסָ ל ּכַ ְלִמְסּבַ

זֹון, ָאַמר,  א  ּכֹוס  (תהלים קטז) ְוַעל ַהּמָ ָ ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ
י ּוְבׁשֵ  ּקּוֵניּה,  ם ְיָי ֶאְקָרא. ַקּיְ א ַעל ּתִ ּסָ ָמא ּכַ

ְיִמיֵניּה, ּוָבִריְך. ְלסֹוף ָאַמר, ְיֵהא ַרֲעָוא   ב ּבִ ַ ְוִאְתְיׁשּ
ין, ִמּגוֹ  כּון ֵליּה ַחּיִ ְ ין, ִיְתַמׁשּ ְלַחד ֵמִאּלֵ (נ''א   ּדִ

יהּ  מלכא)  ין ּבֵ ָכל ַחּיִ י, ּדְ ַחּיֵ א   ִאיָלָנא ּדְ ְלָיין. ְוקּוְדׁשָ ּתַ
ִריְך הּוא ֶיֱעַרב לֵ  א,  ּבְ ח ָעֶרב ְלַתּתָ ּכָ יּה, ְוִיׁשְ

א. א ַקִדיׁשָ ֲהֵדי ַמְלּכָ ַעְרבּוֵתיּה, ּבַ ם ּבְ ּכַ ִיְסּתַ  ּדְ
ַרְך, ָסַתם ֵעיָניו ֶרַגע ֶאָחד,  .59 ּבֵ יָון ׁשֶ ּכֵ

ַתח אֹוָתם. ָאַמר, ֲחֵבִרים,   ְך ּפָ ְוַאַחר ּכָ
לֹום ָלֶכם מֵ  ל  ׁשָ ּכָ ּלֹו ִרּבֹון ַהּטֹוב ׁשֶ ָהעֹוָלם ׁשֶ

ְמהּו ּוָבכּו, ּוֵבְרכּוהּו. ָלנּו אֹותֹו הּוא. ּתָ 
יעּו   ִהּגִ ׁשֶ ימּו ְוָהְלכּו. ּכְ ּכִ ּבֶֹקר ִהׁשְ ַלְיָלה. ּבַ
ַמּה  ה. ּתָ ֲעׂשֶ רּו לֹו אֹותֹו ַהּמַ ְמעֹון ִסּפְ י ׁשִ ְלַרּבִ

יף  ּקִ ן ֶסַלע ּתַ ְמעֹון, ָאַמר, ּבֶ י ׁשִ הּוא ַרּבִ
ּלֹ ְוָראּוי הּוא ְלָכךְ  ֶ ה ׁשּ א ָחׁשּוב , ְויֹוֵתר ִמּמַ

ל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא הּוא.  נֹו ׁשֶ ן ָאָדם, ּבְ ּבֶ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, ָעַלי ָלֶלֶכת  ֲעַזע ַרּבִ ִהְזּדַ
ְמעֹון,  י ׁשִ ִלְראֹות אֹותֹו ֵנר ּדֹוֵלק. ָאַמר ַרּבִ

הֲ  עֹוָלם, ׁשֶ ם ּבָ ֵ ָבר  ֶזה לֹא עֹוֶלה ַבׁשּ ֵרי ּדָ
הֲ  ֶעְליֹון ֵישׁ  ֵרי אֹור ּבֹו. ְוסֹוד הּוא, ׁשֶ

ֶמן ֶ ל ָאִביו ֵמִאיר ָעָליו,   (ַהַהְמָׁשָכה) ַהׁשּ ׁשֶ
ין ַהֲחֵבִרים.  ט ּבֵ ֵ ׁשּ  ְוסֹוד ֶזה לֹא ִמְתּפַ

  

ים ֵעינֹוי ִרְגָעא ֲחָדא, ְלָבַתר   .59 ָבִריְך, ַאְסּתִ יָון ּדְ ּכֵ
יא, ׁשְ  ַתח לֹון, ָאַמר ַחְבַרּיָ ַטב,  לֹום ְלכֹון ֵמִרּבֹון ּפָ

י ָכל ָעְלָמא ּדִ ְווהּו, ּוָבכּו, ּוָבִריכּו  ּדְ ֵליּה הּוא. ּתַ
ַצְפָרא ּתּו ַההּוא ֵליְלָיא. ּבְ (דף קפ''ח  ֵליּה. ּבָ

ְמעֹון,   ע''א) י ׁשִ י ַרּבִ ד ָמטּו ְלַגּבֵ ימּו ְוַאְזלּו. ּכַ ַאְקּדִ
ְמעוֹ  י ׁשִ ה ִרּבִ ּוָ ר  ָסחּו ֵליּה עֹוָבָדא. ּתָ ן, ָאַמר ּבַ

יָפא ִאיהּו, ְוָיאוּ ִטָנָרא ּתַ  ה  ּקִ ת הּוא ְלַכְך, ְוַיִתיר ִמּמַ
ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא   ֵריּה ּדְ ר ָנׁש, ּבְ יב ּבַ ָלא ָחׁשִ ּדְ
י ֶאְלָעָזר, ָאַמר, ָעַלי ְלֵמיַהְך   ְעָזע ִרּבִ הּוא, ִאְזּדַ

ְמ  י ׁשִ ָדִליק. ָאַמר ִרּבִ עֹון,  ְלֵמֱחֵזי ְלַההּוא ּבֹוִציָנא ּדְ
א ָלא ָסִליק בִּ  ָעְלָמא, ּדְ ּדָ ָמא ּבְ ָאה  ׁשְ ה ִעּלָ ָהא ִמּלָ

ָהא ְנִהירּו   יּה. ְוָרָזא ִאיהּו, ּדְ ִאית ּבֵ
יחוֹ  א ָלא   (משיכו) ְמׁשִ ֲאבֹוי ְמַנֲהָרא ָעֵליּה, ְוָרָזא ּדָ ּדַ

יא. ין ַחְבַרּיָ ָטא ּבֵ ְ ׁשּ  ִמְתּפַ
The Yenuka that was visited by Rabbi Yitzhak and Rabbi Yehuda, raised a cup 
of wine and started the blessings over the food. His hands were shaking because 
new spiritual energy affected his body. At that moment he could see the future. 
After he finished the blessings of the food, he blessed Rabbi Yitzchak to have 
life from the Tree of Life and that someone will be a guarantor for him. 
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As we learned in the Zohar portion of Vayechi, Rabbi Shimon saved Rabbi 
Yitzchak from the angel of death. They left the world together because Rabbi 
Shimon guaranteed to bring Rabbi Yitzchak with him when the time comes for 
him to leave the world. 
The rabbis cried because of the special moment connected them to Chokmah. 
They went to sleep. In the morning they left early, came to Rabbi Shimon and 
told him the story. 
Rabbi Shimon revealed to them that the child is the son of Rav Hamnuna Saba 
and the revelations of the Yenuka come from the light of his father that sustains 
him from his holy light. 
Even after he passed away, the light of Rav Hamnuna Saba was still affecting 
his son. 

ִבים  יֹום ֶאָחד  .60 ָהיּו ַהֲחֵבִרים יֹוׁשְ
י  ם ַרּבִ ה, ְוָהיּו ׁשָ ה ְבֵאּלֶ ִחים ֵאּלֶ ּוִמְתַנּגְ
י יֹוֵסי   י ִחיָּיא ְוַרּבִ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ

תּוב ָאר ַהֲחֵבִרים. ָאְמרּו, ֲהֵרי ּכָ (דברים  ּוׁשְ
ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ  ב) ם  ַאל ּתָ ר ּבָ ְתּגָ

ְגַלל רִמְלָחמָ  ָהיּו  ה ְוגֹו'. ּבִ ּות ְוַנֲעָמה ׁשֶ
ה  ת ֹמׁשֶ ֲעִתיִדים ָלֵצאת ֵמֶהם. ִצּפֹוָרה ֵאׁשֶ
ְדָין,   יְָּצאּו ִמּמִ ְדָין, ְוִיְתרֹו ּוָבָניו ׁשֶ ָהְיָתה ִמּמִ ׁשֶ
ה  ּמָ יֵקי ֱאֶמת, ַעל ַאַחת ּכַ ם ַצּדִ ָהיּו ֻכּלָ ׁשֶ

גִּ  ה ׁשֶ ה. ְועֹוד ֹמׁשֶ לּוהּו ְבִמְדיָ ְוַכּמָ ן, ְוָאַמר  ּדְ
רּוְך הּוא,לֹו ַהקָּ  ְנקֹם  (במדבר לא) דֹוׁש ּבָ

ְך,  ְדָיִנים. ִאם ּכָ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ִנְקַמת ּבְ
ֵני  יֹּוֵתר ְראּוִים ּבְ ָבר, ׁשֶ ּדָ ֹוא ָפִנים ֵיׁש ּבַ ַמׂשּ

ֵצל ִמּמֹוָאב.  ִמְדָין ְלִהּנָ

  

יא ַיְתִבין ּומִ יֹוָמא ֲחָדא, ֲהוֹו ַחְבַר  .60 ין  ּיָ ִחין ִאּלֵ ְתַנּגְ
י   א, ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר, ְוִרּבִ ן ִרּבִ ּמָ ין, ַוֲהוּו ּתַ ִאּלֵ ּבְ
יא. ָאְמרּו ָהא   ַאר ַחְבַרּיָ י יֹוֵסי, ּוׁשְ יא, ְוִרּבִ ִחּיָ

ִתיב  ר   (דברים ב) ּכְ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ ַאל ּתָ
גִ  ם ִמְלָחָמה ְוגֹו'. ּבְ ֲהוֹו ְזִמיִנין  ין רּות ְוַנֲעָמה, ּדַ ּבָ

ְדָין,  לְ  ֲהַות ִמּמִ ה ּדַ ת מֹׁשֶ ְייהּו. ִצפֹוָרה ִאּתַ ָנְפָקא ִמּנַ
ֵאי ְקׁשֹוט   הּו ַזּכָ ּלְ ֲהוֹו ּכֻ ְדָין, ּדַ ַנְפקּו ִמּמִ ְוִיְתרֹו ּוְבנֹוי ּדְ
יאּו ֵליּה   ַרּבִ ה ּדְ ה. ְותּו מֹׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ִמְדָין, וְ  ִריְך הּוא,ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ּבְ (במדבר   א ּבְ
ְדָיִנים ִאי   לא)  ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ְנקֹום ִנְקַמת ּבְ

ֵני   ַיִתיר ִאְתָחזּו ּבְ ה, ּדְ ִמּלָ ִנים ִאית ּבְ ֹוא ּפָ ָהִכי ַמׂשּ
ָזָבא ִמן מֹוָאב.  ִמְדָין ְלׁשֵ

ְמעֹון, לֹא דֹוֶמה ִמי  .61 י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ֵאִנים לְ  ָעִתיד ִלְלקֹט ּתְ ט ׁשֶ ָבר ִלּקֵ ּכְ ִמי ׁשֶ

ב  אֹוָתן. י ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל ּגַ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ַבח הּוא. ָאַמר לֹו, ִמי  ט ָלֶהם, ׁשֶ ָבר ִלּקֵ ּכְ ׁשֶ
ֵאָנה  ֵאִנים, ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּתְ ט ּתְ ּלֹא ִלּקֵ ׁשֶ

אֵ  ִביל ַהּתְ ׁשְ ָגם ּבִ ּה ּפְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבָ ִמיד ׁשֶ ִנים  ּתָ
ֲעִתיָדה ְלָהִביא. כֵּ  ֵאִנים, ׁשֶ ט ּתְ ּקֵ ּלִ יָון ׁשֶ

ֵאָנה, ְויֹוֵתר לֹא ׁשֹוֵמר אֹוָתּה.ע  ֹוֵזב ֶאת ַהּתְ

  

ין ְלִמְלַקט   .61 ַזּמִ ֵמי ַמאן ּדְ ְמעֹון, ָלא ּדָ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
י   ְכַבר ָלִקיט לֹון. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ֵאֵני, ְלַמאן ּדִ ּתְ

בָ ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל גַּ  ְכַבר ָלִקיט לֹון, ׁשְ ָחא ִאיהּו.  ב ּדִ
ֵאָנה  ָאַמר ֵליּה, ַמא ֵאֵני, ָנִטיר ּתְ ָלא ָלַקט ּתְ ן ּדְ

ְזִמיַנת   ֵאֵני ּדִ ִגין ּתְ ָגם, ּבְ ּה ּפְ ָלא ְיֵהא ּבָ ִדיר, ּדְ ּתָ
ֵאָנה,   ִביק ָלּה ַלּתְ ֵאֵני, ׁשָ ָלִקיט ּתְ יָון ּדְ ְלַאְייָתָאה. ּכֵ

 ְותּו ָלא ָנִטיר ָלּה. 
The students of Rabbi Shimon were studying and discussing the verse in 
Deuteronomy 2:9 “ ֶאֵּתן ְל� -ִּתְתָּגר ָּבם, ִמְלָחָמה: ִּכי לֹא-מֹוָאב, ְוַאל-ָּתַצר ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי, ַאל

ָער ְיֻרָּׁשה-לֹוט, ָנַתִּתי ֶאת-ִּכי ִלְבֵני--ֵמַאְרצֹו, ְיֻרָּׁשה ” “Then YHVH said to me, 'Do not harass 
Moab, nor provoke them to war, for I will not give you any of their land as a 
possession, because I have given Ar to the sons of Lot as a possession.” 
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They explained that Ruth will be born to Moab, convert and from her the comes 
Mashiach. Because of that Moab received the protection of God. 
Numbers 31:2 “ ַעֶּמי�-ְנֹקם, ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמֵאת, ַהִּמְדָיִנים; ַאַחר, ֵּתָאֵסף ֶאל ” "Take full 
vengeance for the sons of Israel on the Midianites; afterward you will be gathered 
to your people.” 
The students said that Jethro and Tziporah, Moses’s wife, came from Midian 
and why weren’t they protected. Where was Moses’s protection? It looks like 
they have greater merits than Moab to be protected. 
Rabbi Shimon explained that Ruth didn’t yet come out of Moab so they needed 
protection. Jethro and Tziporah already left the Midianites and they didn’t need 
protection and the Israelites could take revenge from them. 

ֲעִתיָדה ְלָהִביא אֹוָתן  .62 ְך מֹוָאב, ׁשֶ ּכָ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ַמר אֹותֹו ַהּקָ ֵאִנים, ׁשָ ּתְ
ַתן  ּנָ ַצר ֶאת מֹוָאב. ִמְדָין ׁשֶ תּוב ַאל ּתָ ּכָ ׁשֶ

תּוב טּו אֹוָתן, ּכָ ֵאִנים ְוִלּקְ ָבר ּתְ (במדבר  ּכְ
אן  כה) ֲהֵרי ִמּכָ ְדָיִנים. ׁשֶ ָצרֹור ֶאת ַהּמִ

ֵאָנה זֹו לֹא ֲעִתיָדה ְלָהִביא ֵפרֹות,  ָוָהְלָאה ּתְ 
ַתח וּ  ֵרַפת ֵאׁש. ּפָ ּום ֶזה ְראּוָיה ִלׂשְ ִמׁשּ

ְוָאַמר, ַויֹּאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו'. 
ֵאִנים  ּום אֹוָתן ּתְ ִרים, ּוִמׁשּ מֹוָאב ֵהם ֻמּתָ
לּו  ָעִתיד מֹוָאב ְלהֹוִציא ָלעֹוָלם ִנּצְ ׁשֶ

 ֵמעֶֹנׁש. 

  

ְזִמיָנא ְך כַּ  .62 ֵאֵני, ָנַטר  מֹוָאב, ּדִ ְלַאְייָתָאה ִאיּנּון ּתְ
ַצר ֶאת   ְכִתיב ַאל ּתָ ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ ֵליּה קּוְדׁשָ
ֵאֵני, ְוַאְלִקיטּו לֹון,   ָקא ְיִהיַבת ּתְ מֹוָאב. ִמְדָין ּדְ

ִתיב  ָהא   (במדבר כה) ּכְ ְדָיִנים. ּדְ ָצרֹור ֶאת ַהּמִ
אֵ  אן ּוְלָהְלָאה, ּתְ א ָלא ְזִמיַנת לְ ִמּכָ ַאְייָתָאה  ָנה ּדָ

ַתח   א. ּפָ ָ ְך ִאְתַחְזַיית ִליִקיַדת ֶאׁשּ יִרין, ּוְבִגין ּכָ ּפֵ
ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו',   (במדבר כב) ְוָאַמר,

ין מֹוָאב   ַזּמִ ֵאֵני, ּדְ אֵרי, ּוְבִגין ִאיּנּון ּתְ מֹוָאב ִאיּנּון ׁשָ
ָקא ְלָעְלָמא, ִזיבּו ֵמעֹונְ   ְלַאּפָ ּתֵ א. ִאׁשְ  ׁשָ

י יֹוֵסי   .63 י ֶאְלָעָזר ָרָצה ִלְראֹות ֶאת ַרּבִ ַרּבִ
ן ָלקֹוְנָיא ָחִמיו, ְוָהיּו הֹוְלִכים  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ּבְ
ֶרְך, ְוָהיּו  י יֹוֵסי ִאּתֹו. ָהְלכּו ַבּדֶ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ַרּבִ

ֶר  ל אֹותֹו ַהּדֶ ְבֵרי תֹוָרה ּכָ    ְך. אֹוְמִרים ּדִ

י ֶאְלעָ  .63 י  ִרּבִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ָעא ְלֶמיחֵמי ְלִרּבִ ָזר ּבָ
י   א ְוִרּבִ י ַאּבָ ן ָלקּוְנָיא ָחמּוי. ַוֲהוּו ָאְזֵלי ִרּבִ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ

ֲהֵדיּה, ָאְזלּו   (ד''א לא גרסינן ורבי חייא) יֹוֵסי ּבַ
ל ַההוּ  אֹוַרְייָתא ּכָ י ּדְ ָאְרָחא, ַוֲהוּו ַאְמֵרי ִמּלֵ א  ּבְ

 ָאְרָחא. 
Because of Ruth, Moab was saved from being punished for their actions against 
the Israelites. 
Rabbi Shimon explains it with an example of a fig tree. When the tree is still in 
the process of giving fruits, it is protected. After the fruits are collected, the tree 
can be left alone. 
Lesson: It’s always beneficial to prepare and have plans for future positive 
actions. The light that is ‘allocated’ for that ‘project’ protects us. We cannot fake 
this because if we don’t follow through, we are hit with judgments because the 
other side takes over that light reserved for us. 
Plan your regular studies daily, weekly or any period of time. Set goals to start 
a study of a Zohar book and finish it. We have on the Daily Zohar the complete 
study of Tikunei Zohar and the complete study of Zohar Pinchas. You can set 
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extra time a week to study them. Plan a day of the week or month to sit and give 
your tithe and plan other sharing and giving activities. 
When your to-do list and calendar is full of planned positive actions, you receive 
protection to fulfill these goals. 
A complete study of Pinchas starts here: 
https://dailyzohar.com/daily-zohar-1070/ 
https://dailyzohar.com/daily-zohar-1-the-opening/ 

תּוב ָאַמר .64 ּכָ ֶ א, ַמה ׁשּ י ַאּבָ (דברים  ַרּבִ
ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל  ב) ַויֹּאֶמר ה' ֵאַלי ַאל ּתָ

ם ִמְלָחָמה ְוגֹו',   ר ּבָ ְתּגָ ּתִ
ֵני ַעּמֹון ְוגֹו'  (שם) ְוָכתּוב   - ְוָקַרְבּתָ מּול ּבְ

ָדָבר ָבר ֶזה ּכְ ין ֶזה ָלֶזה?  ּדָ ל ּבֵ ֶזה. ַמה ֶהְבּדֵ
 ְ ׁשּ א ִנְרֶאה ׁשֶ ָהיּו ֶאּלָ ׁשֶ ִנינּו, ּכְ קּוִלים ָהיּו. ְוׁשָ

ָרֵאל ִנְרִאים   ִמְתָקְרִבים ִלְבֵני מֹוָאב, ָהיּו ִיׂשְ
רֹות   ָרצּו ְלִהְתּגָ ׁשֶ ֵלי ְקָרב ּכְ ָכל ּכְ ִלְפֵניֶהם ּבְ

ָר  ֵני ַעּמֹון ָהיּו ִיׂשְ י ּבְ ֶהם. ּוְלַגּבֵ ִפים  ּבָ ֵאל ְמֻעּטָ
ִעּטּוֵפיֶהם, ְולֹא ִנְראּו ְכָלל כְּ  ֵלי ְקָרב. ּבְ

ּקּול ֶזה  ׁשִ סּוִקים מֹוִכיִחים ּבְ ֶזה.ְוַהּפְ  ּכָ

  

יב, ַויֹאֶמר ְיָי ֵאַלי   .64 ְכּתִ א, ַמאי ּדִ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
ם ִמְלָחָמה ְוגֹו',   ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ ַאל ּתָ

ה   (דברים ב) ּוְכִתיב ֵני ַעּמֹון ְוגֹו', ִמּלָ ְוָקַרְבּתָ מּול ּבְ
א ְלָדא, אֶ ּדָ  ין ּדָ א, ַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ ִמָלה ּדָ א  א ּכְ ּלָ

י   ד ֲהוֹו ְמָקְרֵבי ְלַגּבֵ קּוֵלי ֲהוֹו. ְוָתֵניָנן, ּכַ ׁשְ ִאְתֲחֵזי ּדִ
ָרֵאל ִאְתַחְזָיין  ֵני מֹוָאב, ֲהוֹו ִיׂשְ ָכל  ּבְ ְייהּו ּבְ ְלַגּבַ

ה (ולא ס''א ל''ג)  ָמאֵני ְקָרָבא, ְרָיין ּבְ עּו ִאְתּגַ ְדּבָ ּו.  ּכִ
ֵני ַעּמֹון,   י ּבְ ִעּטּוַפְייהּו,  ּוְלַגּבֵ ֵפי ּבְ ָרֵאל ִמְתַעּטְ ֲהוֹו ִיׂשְ

ָלל. ּוְקָראן מֹוָכָחן   ְוָלא ִאְתֲחֵזי ָמאֵני ְקָרָבא ּכְ
א.  ּדָ א ּכְ ּקּוָלא ּדָ ׁשִ  ּבְ

ְך הּוא. ָאמַ  .65 אי ּכָ י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ ר ַרּבִ
ָהְיָתה ֲחצּוָפה וְ  זֹּו ׁשֶ ִנינּו, ׁשֶ ָאְמָרה מֹוָאב, ְוׁשָ

תּוב ּכָ מֹו  (בראשית יט) ׁשֶ ְקָרא ֶאת ׁשְ ַוּתִ
מֹו  ָרֵאל ֲחצּוִפים ֲאֵליֶהם ּכְ מֹוָאב, ִנְראּו ִיׂשְ
ָאְמָרה מֹוָאב, ֵמָאב  ִהיא ָהְיָתה ֲחצּוָפה, ׁשֶ ׁשֶ

י  ָהָיה בֵּ  ן ַעּמִ ָאְמָרה ּבֶ ה ׁשֶ ַטּנָ ן ֶזה. ֲאָבל ַהּקְ
ָרֵאל  ָתה ְדָרֶכיָה, ִיׂשְ ים  ְוִכּסְ ָהיּו ְמַכּסִ

ִלית,   ִפים ִעּטּוף ַהּטַ ְרֵכיֶהם ֲאֵליֶהם, ְמֻעּטָ ּדַ
ׁש, ְוָכְך ְוִנְרִאים ִלפְ  ַאִחים ַמּמָ ֵניֶהם ּכְ

ְרׁשּוָה.  ּפֵ

  

אי ָהִכי   .65 י ֶאְלָעָזר, וּדַ ָדא  ָאַמר ִרּבִ הּוא. ְוָתֵניָנן, ּדְ
יב, ְכּתִ ֲהַות ֲחִציָפא, ְוַאְמַרת מֹוָאב, ּדִ (בראשית   ּדַ

ָרֵאל ֲחִציפּו   ט) י מֹו מֹוָאב. ִאְתָחזּון ִיׂשְ ְקָרא ֶאת ׁשְ ַוּתִ
ַאְמַרת   ִאיִהי ֲהַות ֲחִציָפא, ּדְ ָמה ּדְ ְייהּו, ּכְ ְלַגּבַ

א,  א. ֲאָבל ְזֶעְרּתָ ָרא ּדָ ַאְמַרת    מֹוָאב, ֵמָאב ֲהָוה ּבְ ּדְ
ָיין   ָרֵאל ֲהוֹו ְמַכּסְ יַאת ָאְרָחָהא, ִיׂשְ י, ְוַכּסִ ן ַעּמִ ּבֶ

ַטִלית,  ָאְרחַ  ְייהּו, ְמַעְטֵפי ִעּטּוָפא ּבְ ְייהּו ְלַגּבַ
אַ  ְייהּו ּכְ ׁש. ְוָהא אּוְקמּוָה. ְוִאְתָחזּון ַקּמַ  ִחין ַמּמָ

Deuteronomy 2:9 “ ֶאֵּתן ְל� -ִּתְתָּגר ָּבם, ִמְלָחָמה: ִּכי לֹא-ֹוָאב, ְוַאלמ-ָּתַצר ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי, ַאל
ָער ְיֻרָּׁשה-לֹוט, ָנַתִּתי ֶאת-ִּכי ִלְבֵני--ֵמַאְרצֹו, ְיֻרָּׁשה ” “Then YHVH said to me, 'Do not harass 

Moab, nor provoke them to war, for I will not give you any of their land as a 
possession, because I have given Ar to the sons of Lot as a possession.” 
Deuteronomy 2:19 “ ַעּמֹון -ֶאֵּתן ֵמֶאֶרץ ְּבֵני-ִּתְתָּגר ָּבם: ִּכי לֹא-ְּתֻצֵרם, ְוַאל-ַאל--ַרְבָּת, לּול ְּבֵני ַעּמֹוןקָ וְ 

ְיֻרָּׁשהלֹוט, ְנַתִּתיָה -ִּכי ִלְבֵני--ְל�, ְיֻרָּׁשה ” “'When you come opposite the sons of Ammon, do 
not harass them nor provoke them, for I will not give you any of the land of the 
sons of Ammon as a possession, because I have given it to the sons of Lot as a 
possession.'” 
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The two verses look similar but the difference is with Ammon where the verse 
begins with “when you come opposite the sons of Ammon”. 
To understand the difference we need to go back to Genesis 19 where we learn 
that the two daughters of Lot, thought that the world came to its end and 
decided to have children from their father to create continuation in the world. 
The Zohar explains that the older daughter didn’t conceal her actions and called 
her son Moab which means ‘comes from father’. The younger daughter covered 
the action and called her child ‘Ammon’ that means “from my people”. 
When the Israelites came to Moab they were wearing their weapons in visible 
form and when they came to Ammon they were covered with prayer shawls. 
The impact of the mother's emotional state and the name is given on the child 
is very significant in the life of the child. It could even affect future generations. 
Rav Moshe Armoni in Israel, a teacher, and publisher of Kabbalah books 
specializes in helping people remove health and mental blockages formed from 
pre-birth state and later. Issues could be transferred in the same line of the 
Tikkun process (parents, grandparents, tribe). 
https://www.facebook.com/ravmoshe.armoni 

י ֶאְלָעָזר   .66 ר ַרּבִ ָהיּו הֹוְלִכים, ִנְזּכַ ַעד ׁשֶ
ֶרךְ  ִתינֹוק ֶזה. ָסטּו ֵמַהּדֶ ְרָסאֹות  ּבְ לֹׁש ּפַ ׁשָ

ִית, ִנְכְנסּו  אֹותֹו ּבַ ם. ִהְתָאְרחּו ּבְ יעּו ְלׁשָ ְוִהּגִ
ב,   ָהָיה יֹוׁשֵ ינֹוק ׁשֶ ּוָמְצאּו ֶאת אֹותֹו ּתִ

יָון שֶׁ  ְלָחן. ּכֵ ִנים ְלָפָניו ׁשֻ ָרָאה אֹוָתם, ּוְמַתּקְ
ְנסּו  ִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם. ָאַמר ָלֶהם, ִהּכָ

ים, ִהכָּ  ִתיֵלי ָהעֹוָלם, ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ְנסּו ׁשְ
ה,   ִחים אֹוָתם ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּבְ ׁשַ ּמְ אֹוָתם ׁשֶ
דֹול יֹוְצִאים   יָּם ַהּגָ ּבַ ִגים ׁשֶ ֲאִפּלּו ַהּדָ אֹוָתם ׁשֶ

א ַרבִּ  ה. ּבָ ׁשָ קֹו ֲאֵליֶהם ַליַּּבָ י ֶאְלָעָזר ּוְנׁשָ
קֹו ְבִפיו. ָאַמר  ִמּקֶֹדם ּוְנׁשָ ְברֹאׁשֹו. ָחַזר ּכְ

ִגים ַרבִּ  יָקה ִראׁשֹוָנה ַעל ַהּדָ י ֶאְלָעָזר, ְנׁשִ
יָקה   ה, ּוְנׁשִ ׁשָ ִים ְוָהְלכּו ַליַּּבָ ָעְזבּו ֶאת ַהּמַ ׁשֶ
ָעׂשּו ְפִרי טֹוב  ִגים ׁשֶ יֵצי ַהּדָ ִניָּה ַעל ּבֵ ׁשְ

עֹוָלם.  ּבָ

  

י ֶאְלָעָזר ֵמַהאי   .66 ר ִרּבִ ֲהוֹו ָאְזֵלי, ִאְדּכַ ַעד ּדַ
ְרֵסי, ּוָמטּו ְלָהָתם.  ַיּנּוָקא, ָסטּו  ֵמָאְרָחא ג' ּפַ

חּו ְלַההּוא   ּכָ יָתא, ָעאלּו ְוַאׁשְ ַההּוא ּבֵ ִאְתֲאָרחּו ּבְ
יָון   יּה. ּכֵ תֹוָרא ַקּמֵ ִנין ּפָ ֲהָוה ְיִתיב, ּוְמַתּקְ ַיּנּוָקא, ּדְ

ָחָמא  ְייהּו, ָאַמר ֵליּה, עּולּו ֲחִסיֵדי   ּדְ ּבַ לֹון, ָקִריב ּגַ
ין, עּולּו ׁשְ  א  ַקִדיׁשִ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ ָעְלָמא, ִאיּנּון ּדְ ִתיִלין ּדְ

א, ָנְפִקין   א ַרּבָ ֲאִפיּלּו נּוֵני ַיּמָ ִחין לֹון. ִאיּנּון ּדְ ּבְ ְמׁשַ
י ֶאְלָעָזר וּ  ְייהּו. ָאָתא ִרּבִ א ְלַגּבַ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ֵקיּה  ּבְ ְנׁשָ

פּוֵמיּה.   ֵקיּה ּבְ ִמין, ּוְנׁשָ ַקּדְ ִמּלְ יּה. ָהָדר ּכְ ֵריׁשֵ ּבְ
יָקה ַקְדָמָאה ַעל נּוִנין  אָ  י ֶאְלָעָזר ְנׁשִ ַמר ִרּבִ

ְנָייָנא   יָקה ּתִ א. ּוְנׁשִ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְבִקין ַמּיָא, ְוַאְזִלין ּבְ ׁשָ ּדְ
עָ  ָעְבדּו ִאיָבא ָטָבא ּבְ נּוָנא, ּדְ יִעין ּדְ  ְלָמא.ַעל ּבִ

ֶכם  .67 ֵריַח ְלבּוׁשְ ינֹוק, ּבְ ָאַמר אֹותֹו ּתִ
ַעּמֹון  ֶכם. ֵאיְך ָרִאיִתי ׁשֶ ִרים ּבָ ּומֹוָאב ִמְתּגָ

ֵלי ְקָרב לֹא ָהיּו ִביֵדיֶכם.  ם ֵמֶהם? ּכְ ְלּתֶ ִנּצַ
ְמהּו   ִלי ַפַחד. ּתָ ְלכּו ּבְ ְוִאם לֹא, ְלִבְטָחה ּתֵ

א ְוַהחֲ  י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ֵבִרים. ָאַמר ַרּבִ
ֵרי ֶחְלֵקנּו  ֶרְך ַהזֹּו ְוַאׁשְ ֵרי ַהּדֶ א, ַאׁשְ י ַאּבָ ַרּבִ

  

ְייכּו ֲחֵמיָנא,   .67 ְלבּוׁשַ ֵריָחא ּדִ ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ּבְ
כּו, ֵהיְך ִאׁשְ  ַעּמֹון ּומֹוָאב ִמְתָגָרן ּבְ ְייהּו.  ּדְ ֵזְבּתּון ִמּנַ ּתְ

יַדְייכּו. ְוִאי ָלאו, ְלָרְחָצנּו  ָמאֵני ְקָרָבא ָלא ֲהוֹו  ּבִ
ִחילּו.  ָלא ּדְ ֲהכּון, ּבְ י   (דף קפ''ח ע''ב)  ּתֵ ְווהּו ִרּבִ ּתַ

א,   י ַאּבָ יא. ָאַמר ִרּבִ א ְוַחְבַרּיָ י ַאּבָ ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ
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ְלָחן  זִָּכינּו ִלְראֹות ֶאת ֶזה. ַהְתִקינּו ׁשֻ ׁשֶ
ִמּקֶֹדם.   ּכְ

ָאה חּוָלָק  א, ְוַזּכָ ָאה ָאְרָחא ּדָ ָזֵכיָנא ְלֶמיחֵמי  ַזּכָ ָנא ּדְ
תֹוָרא  א, ַאְתִקינּו ּפָ ִמין. ּדָ ַקּדְ ִמּלְ  ּכְ

Rabbi Elazar visited the ‘Yenuka’, the child of Rav Hamnuna Saba that is known 
in the Zohar to reveal many secrets to Rabbi Shimon and his son. 
When the child saw Rabbi Elazar and his friends, he welcomed them and invited 
them into his home. He praised them for being holy people saying “even the fish 
of the big sea come out to the land for them”. It’s obvious that this righteous 
child knew that the soul of his father was visiting and teaching them. The ‘fish’ 
is the aspect of Tzadik souls at the highest level. The big sea is the aspect of the 
worlds of Atzilut and Briah. 
Rabbi Elazar was very impressed by that and gave great respect to that special 
child. He kissed the child’s head and then on his mouth. 
He explained that the first kiss was for revealing the secrets of Tzadikim from 
the ‘sea’ that is the world of Atzilut and Briah. These Tzadikim come to the ‘land’ 
which is the aspect of Malchut. The second kiss was for the fish eggs that 
produced good fruits in the world. It is the aspect of the Tzadik that brings 
righteous children like the Yenukah, of Rav Hamnuna Saba. The name 
‘Hamnuna’ itself means ‘fish of the sea’. 

ְרצּו ֶלֶחם  .68 ים, ּתִ ָאַמר, ֲחָכִמים ְקדֹוׁשִ
ְפנּוִקים ְללֹא  (אֹו ֶלֶחם ְקָרב ְוֻׁשְלָחן  ְקָרבּתַ

ֵלי ְקָרב, אֹו ֶלֶחם  ב)ֶׁשל ְּכֵלי ְקרָ  ל ּכְ ְלָחן ׁשֶ ְוׁשֻ
ֵלי  ָכל ּכְ ֶלְך ּבְ ְקָרב, אֹו ִתְרצּו ְלָבֵרְך ַלּמֶ

ִלי   ְלָחן לֹא עֹוֶלה ּבְ ֻ ֲהֵרי ַהׁשּ ָרב, ׁשֶ ְקָרב? ַהּקְ
ן ָאהּוב ָחִביב ָקדֹוׁש,  י ֶאְלָעָזר, ּבֵ ָאַמר ַרּבִ
ָרב ל ַהּקְ יִנים ׁשֶ ָכל ַהּמִ ְך ָאנּו רֹוִצים, ּבְ  ּכָ
ְלנּו ָבֶהם, ְויֹוְדִעים ָאנּו ַלֲערְֹך   ּדַ ּתַ ה ִהׁשְ ָהֵאּלֶ
ת ּוְברַֹמח ּוְבַאְבֵני  ֶחֶרב ּוְבֶקׁשֶ ּבְ

ינֹוק עֹוד לֹ  ה ּתִ א ָרִאיָת ְבִליְסְטָראֹות, ְוַאּתָ
ל  ָבִרים ֲחָזִקים ׁשֶ ֵאיְך עֹוְרִכים ְקָרב ּגְ

 ָהעֹוָלם. 

  

ְבעּו  .68 ין. ּתִ יִמין ַקִדיׁשִ ַתְפנּוֵקי  ָאַמר, ַחּכִ ָנֲהָמא ּדְ
ָלא ְקָרָבא,  (ס''א או נהמא דקרבא ופתורא דמאני   ּבְ

ָמאֵני ְקָרָבא. אֹו ָנֲהָמא  קרבא) . אֹו ָפתֹוָרא ּדְ
ְבעוּ  ְקָרָבא. אֹו ּתִ ָכל ָמאֵני  ּדִ א ּבְ ן ְלָבְרָכא ְלַמְלּכָ

תֹוָרא ָלא אִ  ָהא ּפָ ָלא ְקָרָבא.  ְקָרָבא ּדְ ִליק ּבְ ְסּתָ
א,  ָאַמר  ָרא ְרִחיָמא ֲחִביָבא ַקִדיׁשָ י ֶאְלָעָזר, ּבְ ִרּבִ

הּו,   ְלָנא ּבְ ּדַ ּתָ ָכל ָהֵני ִזיֵני ְקָרָבא ִאׁשְ ֵעיָנן, ּבְ ָהִכי ּבָ
ַחְרבָּ  א, ּוְברֹוְמָחא,  ְוַיְדֵעיָנן ְלַאָגָחא ּבְ ּתָ א, ּוְבַקׁשְ

ִקיְרָטא. ְוַאְנּתְ ַרְבָיא, ַעד ָלא ָחִמית,   ּוְבָאָבִנין ּדְ
ָעְלָמא. ֵהיְך   יִפין ּדְ ּקִ  ַמִגיִחין ְקָרָבא, ּגּוְבִרין ּתַ

ּלֹא  .69 אי ׁשֶ ינֹוק, ָאַמר, ַוּדַ ַמח אֹותֹו ּתִ ׂשָ
תּוב ַאל  א כ)-(מלכים ָרִאיִתי, ֲאָבל ּכָ

מְ ִיְתַהלֵּ  ְלָחן ל חֹוֵגר ּכִ ַח. ַהְתִקינּו ׁשֻ ַפּתֵ
י   ִריְך. ָאַמר ַרּבִ ּצָ ֶ ֶלֶחם ּוְבָכל ַמה ׁשּ ּבְ
ִתינֹוק ֶזה,  י ּבְ ִלּבִ ְמָחה ֵיׁש ּבְ ה ׂשִ ּמָ ֶאְלָעָזר, ּכַ
ְלָחן ֶזה, ְוָלֵכן  ׁשּו ַעל ׁשֻ ים ִיְתַחּדְ ה ִחּדּוׁשִ ְוַכּמָ

ֲעמֹונֵ  זּּוג ּפַ י ׁשֶ יַָּדְעּתִ י ׁשֶ י רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָאַמְרּתִ
ּה.   ָהיּו הֹוְלִכים ּבָ

  

אי ָלא חֲ  .69 י ַההּוא ַיּנּוָקא, ָאַמר ַוּדַ ֵמיָנא, ֲאָבל  ַחּדֵ
ִתיב  ַח.   (מלכים א כ) ּכְ ְמַפּתֵ ל חֹוֵגר ּכִ ַאל ִיְתַהּלֵ

ִאְצְטִריְך.   ַנֲהָמא, ּוְבָכל ַמה ּדְ תֹוָרא ּבְ ַאְתִקינּו ּפָ
ָמה חֵ  י ֶאְלָעָזר, ּכַ ַרְבָיא  ָאַמר ִרּבִ ִאי ּבְ ִלּבָ דּו ִאית ּבְ

א  תֹוָרא ּדָ ׁשּון ַעל ּפָ ין ִיְתַחּדְ א, ְוַכָמה ִחּדּוׁשִ , ְוַעל  ּדָ
א,   ְעמֹוֵני רּוָחא ַקִדיׁשָ ָזֵגי ּפַ ָיַדְעָנא ּדְ א ֲאָמִרית, ּדְ ּדָ

יּה.   ֲהוֹו ָאְזִלין ּבֵ
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Rabbi Aba and Rabbi Elazar prepared a table for a meal. The Yenuka asked 
them if they are ready to enjoy pleasures of food with or without a war. He told 
them that the table wouldn’t be elevated without a war. 
They replied that they wish and ready the war because they have experience in 
breaking the enemies so they won’t destroy the earth. 
What kind of war they were talking about? 
The body is part of the world of Malchut. It is completely formed and sustained 
in this world and under the control of the Snake. When we feed the body the 
Snake comes to claim his part before the soul benefit from it. The greater the 
pleasure we take from food or any other physical activities, the greater the 
presence and influence of the negative side, governed by the Snake. All physical 
pleasures put the soul at risk and we need to go to war to protect it. 
The blessings of food and the Zohar study, which is the highest level of Torah 
study during the meal are the tools of war against the other-side that their goal 
to take our soul energy and bend it to their will. 
By using spiritual weapons, we guarantee that our souls are properly nourished 
through the energy of the food. 
The word for bread is ‘לחם’, which is also the root word for ‘war’. Bread can 
increase the desire for the self and increase our physical vessel/body unless we 
‘burn’ it. 
The bread turns to sugar in the body to feed the ‘hungry’ body cells. If we 
consume more than the body needs, it turns to stored energy that in most cases 
accumulated beyond the needs of the body. The Klipah gets stronger when we 
have ‘extra’ food stored in the body and raise the desire to have more and feed 
it further. The physical pleasure grows stronger and negatively influence other 
aspects of life. 

רֹוֶצה ֶלֶחם ַעל  .70 ינֹוק, ִמי ׁשֶ ָאַמר אֹותֹו ּתִ
י ַהֶחֶרב  י ֶאְלָעָזר, ָחַזר  -ּפִ ַמח ַרּבִ יֹאַכל. ׂשָ

ּום  ְוקֵ  ינֹוק ֵאָליו, ָאַמר לֹו, ִמׁשּ ַרב ַהּתִ
ה ָצִר  ְחּתָ ַעְצְמָך, ַאּתָ ּבַ ִ ׁשּ יְך ַלֲערְֹך ְקָרב ׁשֶ

הַ  ה, ׁשֶ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ה, ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ִחּלָ ּתְ ָרב ּבַ ּקְ
ֵעת, ִמי   ִיְהֶיה ַאֲחֵרי ָהֲאִכָלה. ֲאָבל ּכָ

רֹוֶצה סֶֹלת, ּתוֹ  ָרב  (יִָביא) ֶלהׁשֶ ֵלי ַהּקְ ּכְ
י ֶאְלָעָזר, ְלָך ָראּוי  ָיָדיו. ָאַמר ַרּבִ ּבְ

ָרב  ֵלי ַהּקְ ָך. ְלַהְראֹות ֵמאֹוָתם ּכְ ּלְ  ׁשֶ

  

ָבֵעי ְלַנֲהָמא, ַעל פּ  .70 ּום  ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ַמאן ּדְ
י ֶאְלָעָזר, ַאְהָדר  י ִרּבִ א ֵייכּול. ַחּדֵ ְוָקִריב  ַחְרּבָ

ְרָמְך,   ְבַחת ּגַ ׁשַ ִגין ּדְ יּה, ָאַמר ֵליּה, ּבְ ַיּנּוָקא ְלַגּבֵ
ַקְדִמיָתא, ַוֲאָנא ֲאָמִרית  ִאית ָלְך ְלֵמיַגח ְקָרָבא  ּבְ

ַתר ֲאִכיָלה. ֲאָבל   ְקָרָבא ִליֱהִוי ּבָ ַקְדִמיָתא, ּדִ ּבְ
א  ּתָ ָבֵעי סֹוְלָתא, תֹוֶלה ַהׁשְ ָמאֵני   (נ''א ייתי) , ַמאן ּדְ

י ֶאְלָעָזר, ָלְך ֵיאֹות   ידֹוי. ָאַמר ִרּבִ ְקָרָבא ּבִ
יָלְך.  ְלַאֲחָזָאה ֵמִאיּנּון ָמאֵני ְקָרָבא ּדִ

ינֹוק ְוָאַמר, .71 ַתח אֹותֹו ּתִ (במדבר  ּפָ
ִרימּו   טו) ֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ ְוָהָיה ּבַ

סּוק ֶזה ֶנֱאַמר ַעל עֶֹמר  ְתרּומָ  ה ַלה'. ּפָ
נּוָפה. ֵאי ֱהִניָפּה  ַהּתְ ְגַלל ׁשֶ זֹו ְתנּוָפה? ִאם ּבִ

  

ַתח ַההּוא ַיּנּוָקא ְוָאַמר,  .71 ְוָהָיה   (במדבר טו) ּפָ
ֶחם  ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ רּוָמה ַליְ ּבַ ִרימּו ּתְ ָי. ְקָרא  ָהָאֶרץ ּתָ

ִגין   נּוָפה, ִאי ּבְ ַמר, ַמאי ּתְ נּוָפה ִאּתְ א ַעל עֹוֶמר ַהּתְ ּדָ
נ א ִאיִהי ּתְ ֲהָנא ְלֵעיּלָ ָאִניף ֵליּה ּכַ ת  ּדְ ּוָפה. ַמאי ִאְכּפַ

 ָלן, ִאי ָאִניף ִאי ָמִאיְך. 
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ת ָלנּו  נּוָפה. ָמה ִאְכּפַ ַהּכֵֹהן ְלַמְעָלה, ִהיא ּתְ
 ֵהִניף אֹו ִהְנִמיְך?ִאם 
אי ָצִריְך ַלֲהִריָמּה ְלַמְעָלה,  .72 א ַוּדַ ֶאּלָ

נוְ  ַרׁשְ ּדָ ב ׁשֶ רּוָמה. ְוַאף ַעל ּגַ ַנִים  ַהְינּו ּתְ ּו ׁשְ
נּוָפה ַמִהי   ָאה ְוָכְך ֶזה, ֲאָבל ּתְ ִמּמֵ

אן. ִאי ֲחִסיִדים  (זֹו) ֲהָרָמה ? ְוסֹוד ָחְכָמה ּכָ
ם ֶאת ְק  ּתֶ ׁשְ ּמַ ֲעֵלי ְרָמִחים, לֹא ׁשִ ים, ּבַ דֹוׁשִ

ִאם לֹא ֵתְדעּו ַמהִ  ַמְעָיה ֶהָחִסיד, ׁשֶ י ׁשְ י ַרּבִ
עֹוָרה.  ה, ַמִהי ׂשְ  ְתנּוָפה, ַמִהי ִחּטָ

  

א,   .72 אי ִאְצְטִריְך ְלַאְרָמא ָלּה ְלֵעיּלָ א ַוּדַ ֶאּלָ
יָנן ַדְרׁשֵ ב ּדְ רּוָמה. ְוַאף ַעל ּגַ ָאה,   ְוַהְיינּו ּתְ ֵרי ִמּמְ ּתְ

נּוָפה ַמאי הּוא   (ס''א דא)  ְוָהִכי הּוא, ֲאָבל ּתְ
ָחְכְמָתא הָ  ָכא. ִאי ֲחִסיֵדי  ַאָרמּוָתא. ְוָרָזא ּדְ

ין, ָמאֵרי ּדְ  י  ַקִדיׁשִ ּתּון ְלִרּבִ ַמׁשְ רֹוְמִחין, ָלא ׁשְ
נּוָפה ַמאי   עּון ּתְ ְנּדְ ִאי ָלאו ּתִ ַמְעָיה ֲחִסיָדא, ּדְ ׁשְ

ה מַ  עֹוָרה ַמאי ִהיא. ִהיא. ִחּטָ  אי ִהיא. ׂשְ
Rabbi Elazar invited the Yenuka to start the ‘war’ and show his ‘weapons’. The 
child started by quoting Numbers 15:19 “ ָּתִרימּו ְתרּוָמה, --ְוָהָיה, ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ
 then it shall be, that when you eat of the food of the land, you shall lift“ ”ַליהָוה
up (Teruma ְתרּוָמה ) an offering to YHVH.” 
The Zohar teaches us that when we enjoy/benefit from the ‘fruits of the land’, 
which is everything material, we should create an elevation process by 
connecting Malchut to Zeir Anpin. We do this elevation with appreciation and 
giving back to the Holy One Blessed be He, supporting the revelation of light in 
the world. 

נ''ּו ֶפ''ה. ְוסֹוד  .73 ָאַמְרנּו, ַהְינּו ּתְ נּוָפה ׁשֶ ּתְ
ּלֹו  נּו ָכבֹוד ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם.  (ירמיה יג) -ׁשֶ ּתְ

רֹוִצים ָלֵתת  ה ַהְינּו ָכבֹוד ׁשֶ ֲהֵרי ּפֶ ׁשֶ
דֹושׁ  רּוךְ -ַלּקָ הּוא, ְוָלֵכן ְצִריִכים ְלָהִרים -ּבָ

ַלֶּפה (ֶׁשֵאיָנם נֹוְתִנים ֶאָּלא  ְלַמְעָלה, ְלַהְראֹות
ה ַהזֶּה ַהֶּזה) ּלֹו ַלּפֶ ָאנּו נֹוְתִנים ׁשֶ ֵאין ׁשֶ . ׁשֶ

ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ א ּכְ ֶלְך ָהֶעְליֹון ֶאּלָ ַבח ַלּמֶ ׁשֶ
בֹוד  בֹוד ַהזֶּה ְונֹוְתִנים ּכָ ִנים לֹו ַלּכָ ְמַתּקְ
נּו ָכבֹוד, ַוֲהָרָמה   נּו ֶפה, ּתְ ֶלְך. ְוֶזהּו ּתְ ַלּמֶ

אי. ַוּדַ  ִהיא ּבְ

  

נוּ  .73 ''ה. ְוָרָזא  ָפה ּדְ ּתְ נ''ּו ּפֶ ָקָאְמֵריָנן, ַהְיינּו ּתְ
יֵליהּ  ָהא   (ירמיה י''ג) ּדִ בֹוד ַלְיָי ֱאלֵֹהיֶכם. ּדְ נּו ּכָ ּתְ

ה ָבֵעיָנן ְלֵמיַהב ֵליּה   (עלאה) ּפֶ בֹוד, ּדְ ַהְיינּו ּכָ
א ִאְבֵעי ָלן ְלַאְרָמא   ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ

א, ְלַאֲחזָ  (ס''א דלית אינון יהבין אלא להאי   ָאהְלֵעיּלָ
ָבָחא   פה)  ֵלית ׁשְ ה. ּדְ יּה ֲאָנן ָיֲהִבין ְלַהאי ּפֶ ּלֵ ּדִ

ֵני ֵליּה   ָרֵאל ְמַתּקְ ד ִיׂשְ א ּכַ ָאה, ֶאּלָ א ִעּלָ ְלַמְלּכָ
בֹוד. ְוָדא הּוא   א ּכָ בֹוד, ְוָיֲהֵבי ֵליּה ְלַמְלּכָ ְלַהאי ּכָ

בֹוד, ְוָאָרמָ  נּו ּכָ ה, ּתְ נּו ּפֶ  א ִאיהּו ַוָדאי. ּתְ
ִהְת  .74 סּוק ׁשֶ ֲאָכְלֶכם  -ַחְלנּו ַהּפָ ְוָהָיה ּבַ

ֶחם ָהָאֶרץ. ְוִכי ֶלֶחם ָהָאֶרץ ִהיא   ִמּלֶ
עֹוָרה   ְך. ְוָאנּו ַמְקִריִבים ׂשְ עֹוָרה? לֹא ּכָ ׂשְ
ֶחם  ָאר ַהּלֶ עֹוָרה ָקְדָמה ִלׁשְ ְ ׂשּ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

עֹוָרה הּוא עֹוָלם. ׂשְ ּבָ א, ֶׁשֲהֵרי (ִׁשעּור ֵה'' ׁשֶ
ל ֵה'' קֹום)מָ  עֹוָרה ׁשֶ עּור ׂשְ ִ ׁשּ א ָידּוַע הּוא ּבַ

ל ֵה''א. ה   (ִחָּטה ְּבֵה''א ְנקּוָדה ְוכּו') ׁשֶ ִחּטָ

  

ֶחם   .74 ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ יּה, ְוָהָיה ּבַ ֵריָנן ּבֵ ׁשָ ְקָרא ּדְ
עֹוָרה ִאיהּו, ָלאו ָהִכי.   ָהָאֶרץ. ְוִכי ָלֶכם ָהָאֶרץ ׂשְ
עֹוָרה ַקְדָמָאה   ׂשְ ִגין ּדִ עֹוָרה ְמָקְרֵביָנן, ּבְ ַוֲאָנן ׂשְ

ַאר ָנהֲ  עֹוָרה ִאיהוּ ִלׁשְ ָעְלָמא. ׂשְ שיעור  (ס''א  ָמא ּדְ
ה''א ְיִדיַע הּוא,   ה''א, דהא אתר)  עֹוָרה ּדְ ׂשְ
ֵה''א.  יעּוָרא ּדְ ׁשִ ה   (ס''א חטה בה''א נקודה וכו') ּבְ ִחּטָ
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ד ָהַאֵחר  ֵאין ֵחֶלק ַלּצַ ֶאְמַצע, ׁשֶ ְנקּוָדה ּבָ
ם. ֵחְטא ׁשָ את   (ֶאָּלא) ׁשֶ ְתַחּטֵ ּמִ ת ׁשֶ ה ּבַ ִחּטָ

ה ְרצֹוָנהּ  ַלל ִלְפֵני ָאִביָה ְועֹוׂשֶ ה? ּכְ . ּוַמה ִחּטָ
ִרים ּושְׁ  ְ ִים אֹוִתיֹּות. ֶעׂשּ  ּתַ

ֵלית חּוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא   ֶאְמָצִעיָתא, ּדְ ְנקּוָדה ּבְ
ן. ּמָ חֹוָבא ּתַ א ּדְ  (אלא) ּדְ ָרּתָ ה ּבְ ָאה  ִחּטָ ִמְתַחּטְ

ָלָלא  י ֲאבּוָה, ְוָעִבי ְלַקמֵּ  ה. ּכְ ד ָלּה ְרעּוָתא, ּוַמה ִחּטָ
 דכ''ב ַאְתָוון. 

Leviticus 23:10 “ ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם, ּוְקַצְרֶּתם -ָתֹבאּו ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי-ַּדֵּבר ֶאל
ַהֹּכֵהן-ְקִציְרֶכם, ֶאלֹעֶמר ֵראִׁשית -תַוֲהֵבאֶתם אֶ --ְקִציָרּה-ֶאת ” "Speak to the sons of Israel and say 

to them, 'When you enter the land which I am going to give to you and reap its 
harvest, then you shall bring in the sheaf of the first fruits of your harvest to 
the priest.” 
The Zohar tells us that there are five types of cereals that we make bread from. 
They are wheat, barley, oats, spelled and rye. Barley is first to be offered because 
the name is שעורה that implies  ה -שעור  that means ‘measure’ of ‘H ה’. H ה is the 
lower letter of the YHVH name and represents Malchut. 
We take a 'measure' from the Hה of Malchut and bring it to the priest to elevate 
it spiritually and draw lights that nourish our ‘bread’. 
God's instruction to give from the first of our 'fruits' is an instruction that helps 
us maximize the benefit of what we 'saw'. 
  

ָהָיה  .75 ב ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל ּגַ ָאַמר ַרּבִ
אן ֵיׁש ָלנּו לֹוַמר ְוִלְדרְֹך  ֹמַע, ּכָ ָלנּו ִלׁשְ
ינֹוק, ֲהֵרי ָמֵגן מּול  ת. ָאַמר אֹותֹו ּתִ ֶקׁשֶ

ה כָּ  אי ִחּטָ י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ ְך ַהֵחץ. ָאַמר ַרּבִ
ם קֹוְרִאים ָלהּ  ּלָ ָבִטים ּכֻ ְ ׁשּ ּבַ . ֲאָבל ָרִאינּו ׁשֶ

ה.  ֵאין ֵח''ט, ּוָבּה ֵיׁש ֵח''ט, ְוקֹוְרִאים ִחּטָ
ֲהֵרי ֵח''ט   ְך ֶזה, ׁשֶ אי ּכָ ינֹוק, ַוּדַ ָאַמר אֹותֹו ּתִ
ָבִטים ֵאין ָהאֹוִתיֹּות  ְ ׁשּ חֹוֶנה ָסמּוְך ָלּה. ּבַ

ד ְק  אּו ִמּצַ ֲהֵרי ּבָ ה ָהֶעְליֹונָ ָהֵאּלּו, ׁשֶ ָ ה,  ֻדׁשּ
 ֲאָבל ֵאֶליָה ֵיׁש. 

  

ֲהָוה ָלן   .75 ב ּדְ י ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל ּגַ ָאַמר ִרּבִ
א.   ּתָ ַמע. ָהָכא ִאית ָלן ְלֵמיַמר, ּוְלַדְרָכא ַקׁשְ ְלִמׁשְ
יָרא. ָאַמר   א ָלֳקֵבל ּגִ ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ָהא ָמִגּנָ

ה ָהִכי  אי ִחּטָ י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ ָלּה. ֲאָבל  ָקֵריָנן  ִרּבִ
הּו ֵח''ט, ּוָבּה ִאית   ֵלית ּבְ הּו ּדְ ּלְ ָבִטים ּכֻ ׁשְ ֲחֵמיָנן ּבַ
אי ָהִכי   ה. ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ַוּדַ ֵח''ט, ְוָקֵריָנן ִחּטָ
ְבִטין,   ׁשִ הּו ּבְ ְרָיא ָסִמיְך ָלּה. ּבְ ָהא ֵח''ט ׁשַ הּוא, ּדְ

ָקא ָאתּו  ין, ּדְ ְטָרא ָלא ֲהוֹו ַאְתָוון ִאּלֵ ה   ִמּסִ ָ ְקדּוׁשּ ּדִ
ְרָיא.  ּה ׁשַ א, ֲאָבל ְלַגּבָ ְלֵעיּלָ  ּדִ

ְרֶצה ְלהֹוִציא ֶחֶרב ְוֹתאַמר  .76 ְוִאם ּתִ
א  ת ַהזֹּו, ֶאּלָ ה ָנְקָטה אֹוִתיֹּות ֵאּלּו ַהּבַ ָלּמָ
ה  ָאְמרּו ִחּטָ ַדע ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִאם ּתֵ

ַדע ֶזה. ְוֵעץ ֶזה  צַ ָהָיה, ּתֵ ּנָ ׁשֶ ַצד  ח, ַהּכֹלּכְ
ד ָהַאֵחר, ְוכֹוֵפף אֹותֹו.  ַהּטֹוב ָנַקט ְלָכל ַהּצַ

  

א, ְוֵתיָמא ֲאַמאי ַנְקַטת   .76 ָקא ַחְרּבָ ִעית ְלַאּפָ ְוִאי ּבָ
ע חֹוָבא   ְנּדַ א ִאי ּתִ א, ֶאּלָ ַרּתָ ין ַהִהיא ּבְ ַאְתָוון ִאּלֵ

''ה ֲהָוה, ּתִ  ָאְמרּו ִחּטָ ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּדְ ע הָ ּדְ א.  ְנּדַ
טֹוב, ָנִקיט  ְוִאילָ  א ִסְטָרא ּדְ ד ָנַצח, ּכֹּלָ א ּכַ ָנא ּדָ

 ְלָכל ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוַכְפָייא ֵליּה. 
Wheat ‘ִחָּטה’, has the numerical value of 22 that represents the 22 Hebrew letters 
that build the Light of the entire Torah. The Dagesh, which is the dot in the 
middle of the middle letter ט connects the word to Yessod of Malchut. It protects 
the connection from Malchut to Binah. Because of that the 22 letters came out 
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of Binah into Zeir Anpin and reveal the upper wisdom through the permutations 
of the letters. 
Rabbi Elazar asks the Yenuka to explain the thought that the first two letters of 
‘Wheat’. ‘חט’, implies sin, opens the gate for the other-side to have control. Also, 
we can not find the letters ‘חט’ in the names of the tribes. The absence of the חט 
protects them from the other-side. Therefore, wheat with ‘חט’, comes with an 
opening for the negative side. The 12 tribes are from the holy side of the 12 
permutations of the YHVH name. 
The Yenuka’s explanation in the next DZ study 

ְרשׁ ַהֲחֵבִרים ָהִרא .77 ּו ָדָבר ֶזה ׁשֹוִנים ּפֵ
אּו  ה ְסָתם. ּבָ מּו אֹוָתּה ֵמָרחֹוק, ִחּטָ ְוׂשָ
ְעָיה  א ְיׁשַ ׁש. ּבָ ה ַמּמָ ַאֲחרֹוִנים ְוָאְמרּו ִחּטָ

תּוב ּכָ ּה, ׁשֶ י  (ישעיה נד) ּוֵפְרׁשָ ה ּכִ ִחּתָ ּוִמּמְ
ֶאְמַצע, לֹא ִתְקַרב  ֵאָלִיְך. ְוָלֵכן ְנקּוָדה ּבָ

ּלֹא ִתְהֶיה ַחטָּ  ִאּלּו לֹא ָהְיָתה ׁשֶ ָאה. ׁשֶ
ָאה. וְ  ְהֶיה ַחּטָ ין ט' ְלת' ְנקּוָדה, ּתִ ִחּלּוף ּבֵ

רּור ד ָהַאֵחר, ּבֵ ְברּו ֶאת ַהּצַ ל  (ֶׁשָּלּה) ׁשָ ׁשֶ
ָבר.   ַהּדָ

  

א, וְ  .77 ה ּדָ ִריׁשּו ִמּלָ יא ַקְדָמֵאי ּפְ רּו ָלּה  ַחְבַרּיָ ׁשָ
ְתָרֵאי ְוָאְמ  ה ְסָתם. ָאתּו ּבַ ה  ֵמָרִחיק, ִחּטָ רּו, ִחּטָ

כְ  ְעָיה ּוָפִריׁש ָלּה, ּדִ ׁש. ָאָתא ְיׁשַ יב,ַמּמָ (ישעיה   ּתִ
ן ְנקּוָדה   נד) י לֹא ִתְקַרב ֵאָלִיְך, ְוַעל ּכֵ ה ּכִ ִחּתָ ּוִמּמְ

ִאּלּו ְנקּוָדה ָאה, ּדְ ָלא ְיֵהא ַחּטָ ֶאְמָצִעיָתא, ּדְ ָלא   ּבְ
ין ט' ְלת', ּתָ  ָאה ֶלֱהִוי. ְוִחּלּוָפא ּבֵ ִבירּו  ֲהִוי, ַחּטָ

ִרירוּ  ִמיָלה.  (ס''א דילה)  ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּבְ  ּדְ

ם ֶאת   .78 ּתֶ ׁשְ ּמַ ּלֹא ׁשִ ם ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ ַאּתֶ
ת   ֲחֵמׁשֶ ּבַ ַמְעָיה ֶהָחִסיד, אֹוְמִרים ׁשֶ י ׁשְ ַרּבִ

ְך, ִמיֵני ָדָגן ֵאין ֵחֶלק  ד ָהַאֵחר. ְולֹא ּכָ ַלּצַ
ְבֶלה ָבָאֶרץ יֵ  ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ֲהֵרי ּכָ ׁש ּבֹו ֵחֶלק ׁשֶ

ֶפּנּו  ּדְ ּתִ ד ָהַאֵחר, ּוַמהּו ֶחְלקֹו? מֹוץ ׁשֶ ַלּצַ
תּוב ּכָ ִעים   (תהלים א) רּוַח, ׁשֶ לֹא ֵכן ָהְרׁשָ

ֶפּנּו רּוַח, ְוזֹוִהי רּוַח  ּדְ ר ּתִ ּמֹץ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ּכִ
ל  ה. ְוָכתּובׁשֶ ָ י רּוַח ָעְבָרה  (שם קג) ְקֻדׁשּ ּכִ

רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמַפזְַּרּתֹו ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְוגֹו'. ִמׁשּ  ּום ׁשֶ
ָכל צִ  ֵקָבה. ּבְ ּנְ ֵצא. ֶזה ּבַ ּלֹא ִיּמָ ְדֵדי ָהעֹוָלם ׁשֶ

ֶבן.  ַהזָָּכר ַמהּו? ּתֶ

  

י  .78 ּתּון ְלִרּבִ ַמׁשְ ָלא ׁשְ יא, ּדְ ף קפ''ט  (ד ַאּתּון ַחְבַרּיָ
ָגן,   ע''א) ת ִזיֵני ּדָ ְבֲחֵמׁשֶ ַמְעָיה ֲחִסיָדא, ַאְמִרין ּדִ ׁשְ

ָהא  לָ  א ִאית חּוָלָקא ִלְסַטר ַאֲחָרא. ְוָלאו ָהִכי, ּדְ
ל ַמה  יּה    ּכָ ַאְרָעא, ִלְסַטר ַאֲחָרא ִאית ּבֵ ֵלי ּבְ ִאְתּבְ ּדְ

ֶפּנּו רּוַח,  ִתּדְ   חּוָלָקא. ּוַמאן חּוָלָקא ִאית ֵליּה. מֹוץ ּדְ
יב,  ְכּתִ מֹוץ   (תהלים א)  ּדִ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ לֹא ֵכן ָהְרׁשָ

פֶ  ּדְ ר ּתִ א,  ֲאׁשֶ ָ ְקדּוׁשּ ּנּו רּוַח. ְוָדא הּוא רּוָחא ּדִ
י רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְוגֹו'.   (תהלים קג)  ּוְכִתיב ּכִ

ָעְלָמא,   ָכל ִסְטִרין ּדְ ר ֵליּה ּבְ א ְמַפּזֵ רּוַח ֻקְדׁשָ ִגין ּדְ ּבְ
כּוָרא ַמאי הּוא.  ּדְ  א. ּדְ נּוְקּבָ א ּבְ ַכח. ּדָ ּתְ ָלא ִיׁשְ

ֶבן.   ּתֶ
The Yenuka explains that wheat is the secret of the correction of Malchut in 
Binah, a process that makes Malchut worthy of receiving all the upper Lights. 
We ‘work’ under the system of the Tree of Knowledge Good and Bad. If we have 
merits, we connect to the ‘Good’ and if we’re not then we connect to the ‘Bad’ 
aspects. 
When we connect/elevate the H ה of Malchut with the H ה of Binah we establish 
the central column and the outcome of our actions is good. The Light that runs 
down protects the חט and we reveal the positive aspect of the חט. The two letters 
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have the numerical value of 17 that is the same for טוב, ‘good’. If we don’t follow 
the positive path we draw the aspect of sin from the חט and connect to the ‘bad’ 
of the Tree. 
The five grains of wheat, barley, oats, spelled and rye are governed by YHVH. All 
other plants have appointed governors/angels. Because of YHVH’s connection, 
the other-side doesn’t have a hold on these grains. The only part that they can 
have is the chaff that covers the grain. It’s removed before the grains are grinded 
into flour to make bread for our blessings. 
Psalms 1:4 “ ִּתְּדֶפּנּו רּוחַ -ַּכֹּמץ, ֲאֶׁשר-םֵכן ָהְרָׁשִעים: ִּכי אִ -לֹא ” “The wicked are not so, But they 
are like chaff which the wind drives away.” 
The negative side is always with us through the process of growth. When we 
want to benefit from the ‘fruit’, we should remove/’drive away’ the negativity 
from it and bless the fruit before enjoying it. 

טּור  .79 ֶאָחד, ְוָלֵכן ּפָ ּומֹוץ ְוֶתֶבן הֹוְלִכים ּכְ
ה. ה'   ָ ֻדׁשּ ּקְ ֵאין ּבֹו ֵחֶלק ּבַ ר, ׁשֶ ֲעׂשֵ ָגן    -ִמּמַ ּדָ

יֹון ִנּקָ ִלי ֶתֶבן ּומֹוץ. ח''ט  (ֶׁשל ָּדָגן) ּבְ  -ּבְ
ָגן. ָזָכר ּוְנֵקָבה, מֹוץ ְוֶת  ִנְקיֹון ַהּדָ ֶבן. ה' ּבְ

ָחָטא  ה, ְוָהֵעץ ׁשֶ ֵלמּות ָהֵעץ הּוא ִחּטָ ְוָלֵכן ׁשְ
ַהּכֹל הּוא  ה, ׁשֶ ּבֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ִחּטָ

ה. סֹוד, ּוִבְדַבר ִחּטָ (ִּבְקֻדָּׁשה ה' ִנְקיֹון ַהָּדָגן  ּבְ
ֵלמּות ָהִאיָלן הּוא ְּבִלי ֶתֶבן ּומֹוץ, ְוַעל ֶזה ְׁש 

י  ה, ְוַהֹּכל הּוא ְּבסֹוד ַהִחָּטה)ִחּטָ  ַמּה ַרּבִ ּתָ
י  ֶאְלָעָזר ְוָתְמהּו ַהֲחֵבִרים. ָאַמר ַרּבִ

ְך ֶזה. אי ּכָ  ֶאְלָעָזר, ַוּדַ

  

טּור   .79 א ּפָ ֲחָדא ַאְזִלין, ְוַעל ּדָ ּומֹוץ ְוֶתֶבן ּכַ
ְקדוּ  הּו חּוָלָקא ּבִ ֵלית ּבְ ר. ּדְ ֲעׂשֵ ָגן  ִמּמַ ה. ה', ּדָ ׁשָ

ַנְקיוּ  א,   (דדגן) ּבְ ַכר ְונּוְקּבָ ֶבן ּומֹוץ. ֵח''ט ּדְ ָלא ּתֶ ּבְ
ִאיָלָנא   ִלימּו ּדְ א ׁשְ ָדָגן. ְוַעל ּדָ ַנְקיּו ּדְ מֹוץ ְוֶתֶבן, ה: ּבְ
יּה ָאָדם ָהִראׁשֹון   ָחָטא ּבֵ ה ִאיהּו ְוִאיָלָנא ּדְ ִחּטָ

ָרָזא, ּובְ  א ִאיהּו ּבְ כֹּלָ ה ֲהָוה. ּדְ ה  ִחּטָ ִמּלָ
ה ִחּטָ (ס''א בקדושה ה' נקיו דדגן בלא תבן ומוץ ועל  .ּדְ

דא שלימו דאילנא חטה איהו וכלא איהו ברזא  
יא, ָאַמר   דחטה)  והּו ַחְבַרּיָ י ֶאְלָעָזר, ְוַתּוְ ָווה ִרּבִ ּתָ

אי ָהִכי הּוא.  י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ  ִרּבִ
Chaff and straw cover the pure wheat grain and they are the aspects of the male 
and female of the Klipah. For that reason, they are not required for tithe. The 
secret is in the word ‘חטה’ for ‘wheat’. The Zohar reveals that the purity of wheat 
represents the perfection of the Tree of Life. The sin of Adam was connected to 
wheat. These revelations were made by the Yenuka and the rabbis wondered 
about it. Rabbi Elazar accepted the child’s revelation and said; it probably 
happened as described. 

אי  .80 ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ ינֹוק, ּכָ ָאַמר אֹותֹו ּתִ
ָהִיי סּוק ׁשֶ עֹוָרה נּו ַהּפָ ֲהֵרי ׂשְ רּוִיים ּבֹו, ׁשֶ ׁשְ

ֶנת  ָקְדָמה ָלֹבא ָלעֹוָלם, ְוִהיא ְמֻתּקֶ
ֵהָמה ְסָתם. ִהיא סֹוד ֶאֶלף ָהִרים   ְלַמֲאַכל ּבְ
ָכל יֹום, ְוִהיא אֹוֶכֶלת אֹוָתם.  ִלים ּבְ ַגּדְ ּמְ ׁשֶ
ל אֹוָתּה  רּוָמה, ֹאֶכל ׁשֶ ְוִנְקֵראת ֶלֶחם ּתְ

רּוָמה, ֲהֵרי  ְונִ  (ְוִנְקֶצֶרת) ּתְ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ְקֶרֶבת ּבַ
תּוב ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר  (ויקרא כב) ּכָ ֶ ּוָבא ַהׁשּ

  

אי, ְקָרא   .80 ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ָהִכי הּוא ַוּדַ
ים ְלֵמיֵתי   עֹוָרה ַאְקּדִ ָהא ׂשְ יּה, ּדְ ֵריָנן ּבֵ ׁשָ ּדְ
ְבִעיָרא ְסָתם,   ן ְלֵמיְכָלא ּדִ ְלָעְלָמא. ְוִאיהּו ְמַתְתּקָ

ִלין   ְמַגּדְ ֶאֶלף ָהִרים, ּדְ ָכל  ִאיהּו ָרָזא ּדְ ְוִהיא    יֹוָמא, ּבְ
ַההּוא   רּוָמה, ֵמיְכָלא ּדְ ָאְכָלה לֹון. ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ּתְ

רּוָמה,  ָהא   (ס''א ואתקצר) ּתְ ֵליְלָיא, ּדְ ְוִאְתְקִריב ּבְ
ִתיב  ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל   (ויקרא כב) ּכְ ֶ ּוָבא ַהׁשּ
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י ַלְחמֹו הּוא. ִמן  ים ּכִ ָדׁשִ יֹאַכל ִמן ַהּקֳ
ים  ָדׁשִ ים ְולֹא  -ַהּקֳ ָדׁשִ זֹו ְתרּוָמה. ִמן ַהּקֳ

ֲהֵרי קֶֹדׁש ְסָתם לֹא ִנְקָרא  ים, ׁשֶ ָקָדׁשִ
חֶֹמר  ּקֶֹד ְתרּוָמה, ׁשֶ רּוָמה ָלַמְדנּו.ׁש ִמבַּ ּבַ  ּתְ

א  ים ּדָ ָדׁשִ י ַלְחמֹו הּוא. ִמן ַהּקֳ ים ּכִ ָדׁשִ   ִמן ַהּקֳ
רוּ  ָהא קֶֹדׁש  ָמה. ִמ ּתְ ים, ּדְ ים, ְוָלא ֳקָדׁשִ ָדׁשִ ן ַהּקֳ

ּקֶֹדׁש   חֹוֶמר ּבַ רּוָמה, ּדְ ְסָתם ָלא ִאְקֵרי ּתְ
ָנן.  ְתרּוָמה ּתְ  ִמּבַ

The Yenuka continues to explain that it is certainly so because Barley was first 
in the world. It’s from the Left side, which is Chokmah without Chassadim that 
is revealed in Malchut. Malchut is called ‘בהמה’, ‘Animal’, numerically 52 as the 
numerical value of the YHVH name הה-וו-הה-יוד  that represents Malchut. Barley 
is the secret of a ‘thousand mountains’ that is the nourishment in Malchut.  
Psalms 50:10 “ִּכי ִלי ָכל ַחְיתֹו יַָער ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ָאֶלף” "For every beast of the forest is 
Mine, The animal on a thousand mountains.” (for Hebrew readers and those 
who compare translation; there’s a reason for why I translated the word בהמות 
as singular ‘animal’. The reason would be explained in a different study related 
to the ‘wild Ox’ שור הבר and the ‘Leviathan’) Malchut is nourished from the 
thousand mountains that grow every night. This food is called ‘bread of giving 
(Terumah)’ and it is holy  
Note;  
This ‘enigmatic’ Zohar would get clearer as we continue with this study in the 
next few weeks. 

ה  .81 דֹוׁשָ רּוְך ֶאֶרץ ַהּקְ דֹוׁש ּבָ ְרׁשּות ַהּקָ ּבִ
הּוא ָהְיָתה, ְוָרׁשּות ַאֶחֶרת לֹא ִנְכְנָסה 

ֶקת ָהָאֶרץ ִאם ם. ֵאיְך ִנְבּדֶ עֹוֶמֶדת  ְלׁשָ
ָרה ְבָרׁשּות ַאֶחֶרת?  ֱאמּוָנה ְולֹא ִהְתַחּבְ ּבֶ

מֹו סוֹ  עֹוִרים, ּכְ ל ׂשְ רּוָמה זֹו ׁשֶ ַהְקָרַבת ּתְ ד ּבְ
י ַאבָּ  ִנינּות ַהּסֹוָטה. ָאַמר ַרּבִ אי ׁשְ א, ַוּדַ

אי  ינֹוק, ַוּדַ ַהֶחֶרב ֵאֶליָך. ָאַמר אֹותֹו ּתִ
ה ְלִהְתגּ  ָמֵגן ְוִצּנָ י ּבְ ּנּו. ָאַמר ִהְתַחזְַּקּתִ ֹוֵנן ִמּמֶ

ה ֵאין ָרׁשּות  דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ א, ּבָ י ַאּבָ ַרּבִ
ם. מֹוץ וְ  ה  ַאֶחֶרת ְולֹא ִנְכֶנֶסת ְלׁשָ ֶתֶבן ִמּמָ

 ָהיּו? 

  

ִריְך הּוא   .81 א ּבְ ְרׁשּו ְדקּוְדׁשָ א ּבִ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ
יַקת   ן. ֵהיְך ִאְבּדִ ּמָ ֲהַות, ּוְרׁשּו ַאֲחָרא ָלא ָעאל ּתַ

ַרת  ַאְר  ְמֵהיְמנּוָתא, ְוָלא ִאְתַחּבְ ָעא, ִאי ַקְייַמת ּבִ
עֹוִרים  ׂשְ א ּדִ ְתרּוָמה ּדָ ְקִריבּו ּדִ ְרׁשּו ַאֲחָרא, ּבִ ,  ּבִ

ָרָזא  ַגְווָנא ּדְ ָנא    ּכְ ּנָ אי ׁשִ י ַאָבא, ַוּדַ סֹוָטה. ָאַמר ִרּבִ ּדְ
אי ִאָתַקְפָנא   ְך, ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ַוּדַ א ְלַגּבָ ַחְרּבָ ּדְ
א, ַאְרָעא   י ַאּבָ יּה. ָאַמר ִרּבִ ָנא ִמּנֵ ָמֵגן ְוִציָנא ְלַאּגָ ּבְ

ּה ְרׁשּו ַאֲחָרא, ְוָלא ָעאל ּתַ  א ֵלית ּבָ ן. מֹוץ  ַקִדיׁשָ ּמָ
אן ֲהוֹו. ְוֶתֶבן מִ   ּמַ

The Holy Land represents Malchut and under control of the Holy One Blessed 
be He and the other-side has no permission to enter. The Zohar asks, if so then 
how the Land is checked for having the faith and connection to her owner, who 
is the Central Column, Zeir Anpin. 
Connection to the Central Column makes a correction that prevents Chokmah 
from coming directly from the upper level but reveals the light of Chokmah from 
Malchut up. 
The aspect of faith and connection is checked by bringing barley as an offering, 
similar to the secret of testing unfaithful wife (see DZ 2745, DZ 2746). 
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ינֹוק ְוָאַמר, .82 ַתח אֹותֹו ּתִ (בראשית  ּפָ
ַצְלמֹו ְוגֹו'.  א) ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַויִּ

רּו ּוְרבּו. ְוִכי  ְוָכתּוב ַויֹּאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ּפְ
בָּ  ה  ִאם לֹא ׁשֶ ה, לֹא ַיֲעׂשֶ א ָנָחׁש ַעל ַחּוָ

תֹוָלדֹות ָלעֹוָלם?! אֹו ִאם לֹא ָחְטאּו 
ֵחְטא ָהֵעֶגל, לֹא ַיֲעׂשּו תוֹ  ָרֵאל ּבְ ת?! ָלדוֹ ִיׂשְ

ה,   אי ִאם לֹא ָיֹבא ָנָחׁש ַעל ַחּוָ א ַוּדַ ֶאּלָ
ֲהֵרי   אי, ׁשֶ ה ָאָדם ּתֹוָלדֹות ִמיָּד ַוּדַ ַיֲעׂשֶ

רּו ּוְרבּו ִנְגְזָרה ְגֵזָרה ִמיָּד שֶׁ  תּוב ּפְ ּכָ ְבָרא, ׁשֶ ּנִ
ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ. ְואֹוָתם ּתֹוָלדֹות ָהיּו 

לָ  יֹון ְללֹא זֲֻהָמה ּכְ ִנּקָ ם ּבְ ְך ֻכּלָ ם ּכָ ל. ּגַ
ּה  ֲהֵרי לֹא ִנְכְנָסה ּבָ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ָהָאֶרץ ַהּקְ
ּלֹא  ּה מֹוץ ְוֶתֶבן ׁשֶ ָרׁשּות ַאֶחֶרת, ֵיׁש ּבָ

ד.   ּוִמחּוץ ָלָאֶרץ אֹותֹו מֹוץ ְוֶתֶבן ֵמאֹותֹו ַהּצַ
ה  ָ הֹוְלִכים ַאַחר ְקֻדׁשּ ד ַאֵחר הּוא, ׁשֶ ִמּצַ

ֵני ָאָדם. קֹוף ַאֲחֵרי ּבְ  ּכְ

  

ַתח ַההּוא ַיּנּוָקא ְוָאַמר,  .82 ְבָרא   (בראשית א)  ּפָ ַוּיִ
ַצְלמֹו ְוגֹו'. ּוְכִתיב ַוּיֹאֶמר   ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

רוּ  ָאָתא ָנָחׁש   ָלֶהם ֱאלִֹהים ּפְ ּוְרבּו. ְוִכי ִאי ָלאו ּדְ
ה ָלא ַיְעִביד  ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא,   (נח ס''א ע''א)  ַעל ַחּוָ
ֶעְגָלא, ָלא  אֹו ִאי ָלא ָחאבּו  עֹוָבָדא ּדְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

אי, ִאי ָלא ֵייֵתי ָנָחׁש ַעל   א ַוּדַ ַיַעְבּדּון ּתֹוָלִדין. ֶאּלָ
ה, ּתֹוָלִדין ַיְעִביד אָ  ֵזָרה  ַחּוָ ָהא ּגְ אי, ּדְ ד ַוּדַ ָדם ִמּיָ

רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת   יב ּפְ ְכּתִ ֵרי, ּדִ ִאְתּבְ ַזר ִמּיָד ּדְ ִאְתּגְ
ָלא  ָהָאֶרץ. ְואִ  ְנִקיּו ּבְ הֹון ּבִ ּלְ יּנּון ּתֹוָלִדין ֵיהֹון ּכֻ

ָהא ָלא   א, ּדְ ַלל. אּוף ָהִכי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ זּוֲהָמא ּכְ
ּה ְרׁשּו ַאחֲ  ָלאו  ָעאל ּבָ ּה מֹוץ ְוֶתֶבן, ּדְ ָרא, ִאית ּבָ

ֵמַההּוא ְסָטר. ּוְלַבר ֵמַאְרָעא, ַההּוא מֹוץ ְוֶתֶבן  
אַ  ְסָטר ַאֲחָרא ֲהִוי, ּדְ קֹוף  ּדִ ה, ּכְ ָ ַתר ְקדּוׁשּ ְזָלא ּבָ

א.  ֵני ָנׁשָ ַתר ּבְ  ּבָ
Genesis 1:27,28 “ ָּבָרא ֹאתֹו: ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱא�ִהים-ַוִּיְבָרא ֱא�ִהים ֶאת ” 
“ ָהָאֶרץ, ְוִכְבֻׁשָה; ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים, ּוְבעֹוף -אּו ֶאתַוְיָבֶר� ֹאָתם, ֱא�ִהים, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱא�ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמלְ 

ָהָאֶרץ-ַחָּיה, ָהֹרֶמֶׂשת ַעל-ַהָּׁשַמִים, ּוְבָכל ”  “And God created man in His own image, in the 
image of God He created him; male and female He created them.” “God blessed 
them; and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, and 
subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and 
over every living thing that moves on the earth."  
The Yenuka continues to explain that if the Snake didn’t have sex with Eve, 
there would be no continuation of generations. Same thing with the sin of the 
Golden Calf. If they didn’t sin then they would stay in an immortal state, having 
no children. 
The first Torah that Moses brought from Mount Sinai was with the light of 
immortality and in such case, the generations would stop. 
The sins brought mortality to the people. They had to bring children to the world 
to continue the existence of life and the connection of God to this world, 
Malchut. 
The point that the Yenuka brings is that before they sinned, God said (Genesis 
1:28) ‘Be fruitful and multiply’. This can lead us to understand that God’s 
original plan already had a decree that they will sin. 
The Talmud tells us that when the sages came together to remove the evil 
inclination of sexual desires from the world, they found out a ‘side-effect’ that 
chickens didn’t produce even one egg. They had to restore it back to keep the 
continuation of life in the world. 
It means that without the involvement of the Evil Inclination, there are no 
children. The command of ‘be fruitful’ said before the sin to indicate that there’s 
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always the aspect of ‘Chaff and straw’ attached to the Holy. It is the ‘warm-up’ 
of the desire before the act to procreate in holiness.  
The Holy Land is the secret of Malchut in full connection with Binah. The 
essence of this Light is called Zeir Anpin, ‘Israel’, ‘ישראל’ that is the words of ‘ לי
 The’,’ארץ ישראל‘ a head for me’ or ‘I have a head’. The Holy Land is called‘ ,’ראש
Land of Israel’ and its head is Zeir Anpin. 

קּוהּו.  .83 י ֶאְלָעָזר ְוַהֲחֵבִרים ּוְנׁשָ אּו ַרּבִ ּבָ
ָרב  ְכֵלי ַהּקְ ִהְרַוְחנּו ּבִ ָאַמר לֹו, ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ

 ֻ ְך ֶלֶחם ַהׁשּ אי ּכָ י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ ְלָחן. ָאַמר ַרּבִ
ָיְדָך  ל ִמיֵני ְקָרב ֵהם ּבְ ֲהֵרי ּכָ ֶזה, ׁשֶ

ִמּקֶֹדם.ּוַמְצִליִחים בְּ  קּוהּו ּכְ אּו ּוְנׁשָ  ָיְדָך. ּבָ
  

קּוהּו, ָאַמר ֵליּה,   .83 יא ּוְנׁשָ י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרּיָ ָאתּו ִרּבִ
ָמאנֵ  ַרַווְחָנא ּבְ אֵמי ִלי, ּדְ י ְקָרָבא, ָנֲהָמא  ּדָ

ָהא   י ֶאְלָעָזר וָדאי ָהִכי הּוא, ּדְ ָפתֹוָרא. ָאַמר ִרּבִ ּדְ
ל ִזיֵני ְקָרבָ  יָדךְ ּכָ יָדְך, ָאתּו   א ּבִ ִאיּנּון, ּוַמְצִלָחן ּבִ

ִמין.  ַקּדְ ִמּלְ קּוהּו ּכְ  ּוְנׁשָ
Rabbi Elazar and the friends kissed the child that said; ‘it seemed like I won the 
bread on the table with the tools of war’ (See DZ 2485, paragraph #68). Rabbi 
Elazar confirmed;’ Indeed the tools of war used successfully in your hand’. They 
all kissed him again. 

ַת  .84 ֶפן  (שם מ) ח הּוא ְוָאַמר,ּפָ ּוַבּגֶ
ה  לֹׁשָ ָבר, ׁשְ אן ֶחְזיֹון ַהּדָ ִריִגם ְוגֹו'. ַעד ּכָ ׂשָ

תּוב   ּכָ אן ָוָהָלה ֶחְזיֹונֹו ָהָיה, ׁשֶ ֲהֵרי ִמּכָ ׁשֶ
ָבר ָהָיה   ָיִדי. ֲאָבל ֶחְזיֹון ַהּדָ ְרעֹה ּבְ ְוכֹוס ּפַ

ַמע יֹוֵסף ְויֵ  ׁשְ יִּ רֹו, ׁשֶ ְ ְגַלל יֹוֵסף ּוְלַבׂשּ  ַדע. ּבִ
  

ַתח ִאיהּו ְוָאַמר,  .84 ה   (בראשית מ)  ּפָ לֹׁשָ ֶפן ׁשְ ּוַבּגֶ
אן   ָהא ִמּכָ ה, ּדְ ִמּלָ ִריִגים ְוגֹו'. ַעד ָהָכא ֶחְזיֹוָנא ּדְ ׂשָ
ְרעֹה   ְכִתיב ְוכֹוס ּפַ יֵליּה ֲהָוה, ּדִ ּוְלָהְלָאה ֶחְזיֹוָנא ּדִ

יֹוסֵ  ִגיֵניּה ּדְ ה, ּבְ ִמּלָ ָיִדי. ֲאָבל ֶחְזיֹוָנא ּדְ ף ֲהָוה  ּבְ
יִ  ָרא ֵליּה, ּדְ ְ ע. ּוְלַבׂשּ ַמע יֹוֵסף ְוִיְנּדַ  ׁשְ

The Yenuka opened a new study quoting Genesis 40:10 “ ּוַבֶּגֶפן ְׁש�ָׁשה ָׂשִריִגם ְוִהיא
“ ”.ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכ�ֶתיָה ֲעָנִבים -ֹאָתם ֶאלָהֲעָנִבים, ָוֶאְׂשַחט -תח אֶ ֶאּקַ ְוכֹוס ַּפְרֹעה, ְּבָיִדי; וָ 

ַּכף ַּפְרֹעה-ַהּכֹוס, ַעל-ֹוס ַּפְרֹעה, ָוֶאֵּתן ֶאתּכ .” “and on the vine were three branches. And as 
it was budding, its blossoms came out, and its clusters produced ripe grapes.” 
“and Pharaoh's cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them 
into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.'”  
The chief butler (wine steward) of Pharaoh tells Joseph his dream. The Yenuka 
says that the first part of the dream was a message for Joseph and the second 
part was related to the butler himself. 
Lesson: 
Dreams may carry messages to the person they are told. Some dream messages 
should be shared so if you feel that the dream is significant share it with a 
kabbalist with dream interpretation experience. 
Joseph received the message about his freedom and connection back to the Tree 
of Life and the Central column. 

ְבָעה ְרִקיִעים ֵהם,  .85 ִנינּו, ׁשִ ׁשָ
ה   (ִׁשְבָעה) ְוֵהם ָ ה ֵהם, ַוֲחִמׁשּ ָ ׁשּ ֵהיָכלֹות. ְוׁשִ

יק ֶעְליֹון.  ם יֹוְצִאים ִמּתֹוְך ַיִין ַעּתִ ֵהם, ְוֻכּלָ
  

ְבָעה ְרִקיִעין ִאיּנּון,   .85 ֵניָנן, ׁשִ ּתָ
ית ִאיּנּון, ַוֲחֵמׁש ִאיּנּון,   (שבעה) ְוִאיּנּון  ֵהיָכִלין. ְוׁשִ

הּו ַנְפֵק  יְך  י  ְוֻכּלְ ָאה. ַההּוא ַיִין ָמׁשִ יָקא ִעּלָ ִמּגֹו ַיִין ַעּתִ
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כֹו ַיֲעקֹב ֵמָרחֹוק, ּוְסָחטֹו אֹותֹו ַיִין  ְמׁשָ
יְך אֹותֹו  ֶפן. ָאז ַיֲעקֹב ִהְמׁשִ ֵמִעְנֵבי אֹוָתּה ַהּגֶ
ָתה. ֶזהּו  ַמח ְוׁשָ ְרָאה לֹו, ְוׂשָ ּנִ ַיִין ׁשֶ

תּוב ּכָ אן  (שם כז) ׁשֶ . ּכָ ּתְ ַויֵָּבא לֹו ַיִין ַויֵּׁשְ
ה. ְוָלֵכן ִהְרחִ  ָבר ִנְכָלל ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ יק ַהּדָ

י ְתנּועֹות, ְוַהְינּו לֹו.  ּתֵ יכּות ׁשְ כֹו ִבְמׁשִ ּוְמׁשָ
ה, לֹו ְלַמְעָלה.  . (ִּבְׁשֵני ְצָדִדים ָאַחז) לֹו ְלַמּטָ

ַההּוא   ֵליּה ַיֲעקֹב ֵמָרִחיק, ְוָסִחיט ֵליּה ֵמֲעָנִבים ּדְ
ָקא   יְך ֵליּה ַההּוא ַיִין ּדְ ֵדין, ַיֲעקֹב ַאְמׁשִ ֶפן. ּכְ ּגֶ

ָתה. י ְוׁשָ (בראשית קמ''ב   ִאְתֲחֵזי ֵליּה, ְוַחּדִ
ֵבא לֹו ַיִין   ראשית כז)(ב  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ע''ב)  ַוּיָ

א   א. ְוַעל ּדָ א ְוַתּתָ ִליל ֵעיּלָ . ָהָכא ִאְתּכְ ּתְ ׁשְ ַוּיֵ
נּוֵעי,   ְתֵרי ּתְ יכּו ּדִ ְמׁשִ יְך ָלּה ּבִ ה, ּוָמׁשִ ַאְרִחיק ִמּלָ

א.  א, ֵליּה ְלֵעיּלָ (בתרין סטרין   ְוַהְיינּו לֹו. ֵליּה ְלַתּתָ
 אחיד) 

Genesis 27:25 

 
“ ְוֹאְכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכ� ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש לֹו וַּיֹאַכל ַוָּיֵבא לֹו יִַין ַוֵּיְׁשְּת  ִּגָׁשה ִּליַוּיֹאֶמר הַ  ” 
“So he said, "Bring it to me, and I will eat of my son's game, that I may bless 
you." And he brought it to him, and he ate; he also brought him wine and he 
drank.” 
There are seven skies and seven palaces that come out from the supernal Keter 
and create a barrier between Malchut and the higher spiritual levels. Jacob 
represents the Central Column and able to draw ‘wine’ from the higher levels to 
the grapes that represent the manifestation of the Light in Malchut. The three 
branches in the dream represent the source of the Light in Binah that Jacob 
draws down to the three columns. 
The Zohar explains the verse above that only Jacob could prepare the ‘wine’ in 
balance to give to his father, Isaac, correcting the Left by connecting it to Zeir 
Anpin, Central column. 
The Zohar reveals that the special cantillation mark in the Torah in the word 
 brought him’ (highlighted above) requires extended sound, implying to the‘ ,’לו‘
two corrections that Jacob made in Binah and Zeir Anpin. 

 -ֲחנֹוְך ְמַטְטרֹון ָאַמר, ַויֵָּבא לֹו ַיִין  .86
ים ּבֹו   אֹותֹו ַיִין. ִאם לֹא ָיׂשִ ם ַמִים ּבְ ָ ׂשּ ׁשֶ

ֲחנֹוְך ַמִים, לֹא ָיכֹול ִלְסּבֹל, ְוָנֶאה ָאַמר 
יכְמַטְטרֹון. וּ  ּום ֶזה ִהְמׁשִ ֵני ְטָעִמים,  ִמׁשּ ׁשְ ֹו ּבִ

ֵני ְצָדִדים ָאחּוז, ְואֹותֹו ַיִין ָהַלְך  ׁשְ ֲהֵרי ּבִ ׁשֶ
ָעִמים ּבֹו, ַעד  ה, ְוָכל ַהּטְ ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ
הּוא ּדֹוד  יק ָטַעם אֹותֹו, ׁשֶ ּדִ יֹּוֵסף ַהּצַ ׁשֶ

תּוב ּכָ ֵיין  ר השירים ז)(שי ֶנֱאָמן. ֶזהּו ׁשֶ ּכְ
ֵיין  ּטֹוב הֹולֵ הַ  ִרים. ַמהּו ּכְ ְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ

  

ַאְרֵמי ַמּיָא   .86 ֵבא לֹו ַיִין, ּדְ ֲחנֹוְך ְמַטְטרֹון ָאַמר, ַוּיָ
יּה ַמִים, ָלא ָיִכיל   ַאְרֵמי ּבֵ ַההּוא ַיִין, ְוִאי ָלאו ּדְ ּבְ

יר ָאַמר  ּפִ ל, ְוׁשַ ְך  ֲחנֹוְך ְמַטְטרֹון. ּוְבִגיְלִמְסּבַ ן ּכָ
ְת  יְך לֹו ּבִ ְתֵרין ִסְטִרין  ַאְמׁשִ ָהא ּבִ ֵרי ַטֲעֵמי, ּדְ

הּו   א, ְוֻכּלְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָאִחיד, ְוַההּוא ַיִין ָאִזיל ִמּדַ
ִאיהּו   יָקא ָטִעים ֵליּה, ּדְ יֹוֵסף ַצּדִ יּה, ַעד ּדְ ַטֲעִמין ּבֵ

ִוד ֶנֱאָמן, ֲהָדא הּוא ִדְכִת  ֵיין  (שיר השירים ז) יב, ּדָ   ּכְ
ִרים.   ַהּטֹוב  ַמהּו   (דף קפ''ט ע''ב) הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ
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ם ּבֹו ַמִים. ֶזהּו ֵיין   א ַיֲעקֹב ְוׂשָ ּבָ ַהּטֹוב? ׁשֶ
ָאַמר ֲחנֹוְך ְמַטְטרֹון.  מֹו ׁשֶ ַהּטֹוב ְוָכְך ֶזה, ּכְ
א. ָאְמרּו,  י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוָתַמּה ַרּבִ ַמּה ַרּבִ ּתָ

לְּ  (ס''י ַמְלָא�) ֲהֵרי ַהיִַּין ח ַמְלָאְך ָך הוּ ׁשֶ א ִנּצַ
י  רּוַח ַהּקֶֹדׁש. (ֶּפה) ָקדֹוׁש ַעל ּפִ

א   יּה ַמּיָא, ּדָ ָאָתא ַיֲעקֹב ְוַאְרֵמי ּבֵ ֵיין ַהּטֹוב. ּדְ ּכְ
ָאַמר ֲחנֹוְך   ָמה ּדְ הּוא ֵיין ַהּטֹוב ְוָהִכי הּוא, ּכְ

וה  י ֶאְלָעָזר, ְוַתּוָ ָווה ִרּבִ א,   ְמַטְטרֹון. ּתָ י ַאּבָ ִרּבִ
יָלְך, הּוא ַנְצַחת   (ס''י מלאך)  ַחְמָרא ָאְמרּו ָהא  ּדִ

א, ַאּפּוָמא  א.  (נ''א פומא) ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ רּוַח קּוְדׁשָ  ּדְ
“ יִַין ַוֵּיְׁשְּת ַוּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְוֹאְכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכ� ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש לֹו ַוּיֹאַכל ַוָּיֵבא לֹו  ” 
“So he said, “Bring it to me, and I will eat of my son’s game, that I may bless 
you.” And he brought it to him, and he ate; he also brought him wine and he 
drank.” 
The Yenukah with his holy spirit reveals that the angel Metat- explains that 
“and brought him wine” means that Jacob put water in the wine before he 
brought the wine to his father. Chokmah coming down on the Left column is 
called ‘wine’. It comes with strong judgments and the aspect of darkness. Jacob 
drew this light down to all the sefirot of Zeir Anpin, he needed to add Chassadim 
that is called ‘water’. With the ‘water’ he removed the judgments and darkness 
allowing Chokmah to shine its light.  
Rabbi Aba and Rabbi Elazar were amazed by the child that could reveal the 
secrets from the angel Metat- 

ה  ָאמַ  .87 ֶפן ְמַחּכָ ה אֹוָתּה ּגֶ ר לֹו, ַעד ַעּתָ
ֶפן  רֹות. ּוַבּגֶ זֹוִהי ֶגֶפן ַהּנֹוַדַעת  -ַלֲעׂשֹות ּפֵ

ְקֵראת  ּנִ ֶפן ַאֶחֶרת ׁשֶ יֵּׁש ּגֶ ּום ׁשֶ ּקֶֹדׁש. ִמׁשּ ּבַ
א  ֶפן ָנְכִריָּה, ַוֲעָנֶביָה ֵאיָנם ֲעָנִבים, ֶאּלָ ּגֶ

כֶּ  ִכים ּכַ ב, נֹוׁשְ ים, אֹוֲחִזים ַהּלֵ ֶלב. ָקׁשִ
ֶפן  (ירמיה ב) אֹוָתם ֲעָנִבים ִנְקָרִאים סּוֵרי ַהּגֶ

ֶפן,  תּוב ּוַבּגֶ ֶפן זֹו, ָעֶליָה ּכָ ָנְכִריָּה. ֲאָבל ּגֶ
ים  דֹוׁשִ ל ַהּקְ ּכָ אֹוָתּה ַהְידּוָעה, אֹוָתּה ׁשֶ

יַּ  יק, ַיִין טֹוב, ַיִין ׁשֶ ֲעקֹב ָנַתן ּבֹו ָטֲעמּו ַיִין ַעּתִ
ל ֵאּלּו  ּכָ יֹּוְדִעים ִלְטעֹם ָטֲעמּו ַמִים, ַעד ׁשֶ ׁשֶ

 ה טֹוב ַלֵחְך.אֹותֹו, ְוָהיָ 

  

ד   .87 א ְלֶמְעּבַ ֶפן ְמַחּכָ ַען ַההּוא ּגֶ ָאַמר ֵליּה, ַעד ּכְ
מֹוְדָעא   ּתְ ִאׁשְ ֶפן ּדְ א ִאיהּו ּגֶ ֶפן: ּדָ יִרין. ּוַבּגֶ ּפֵ

ִגין   א. ּבְ קּוְדׁשָ ֶפן  ּבְ ִאיהּו ִאְקֵרי ּגֶ ֶפן ַאֲחָרא, ּדְ ִאית ּגֶ ּדְ
יָלּה ָלא ִאיּנּון ֲעָנבִ נָ  ה. ַוֲעָנִבים ּדִ א  ְכִרּיָ ים, ֶאּלָ

א. ִאיּנּון ֲעָנִבים   ַכְלּבָ ִכין ּכְ א, ַנׁשְ ָין, ֲאִחיִדין ִלּבָ ַקׁשְ
א,   (ירמיה ב)  ִאְקרּון, ֶפן ּדָ ֶפן ָנְכִרּיָה. ֲאָבל ּגֶ סּוֵרי ַהּגֶ
מֹוְדָעא. ַההִ ָעָלּה כְּ  ּתְ ִאׁשְ ֶפן, ַהִהיא ּדְ יא  ִתיב ּוַבּגֶ

יָקא, חַ  ין ָטֲעמּו ַחְמָרא ַעּתִ ָכל ַקִדיׁשִ ְמָרא ָטָבא,  ּדְ
ָכל ִאיּנּון   א, ַעד ּדְ יּה ַמּיָ ַיֲעקֹב ָיִהיב ּבֵ ַחְמָרא ּדְ
ַיְדִעין ְלַטְעָמא ַחְמָרא, ָטֲעמּו ֵליּה, ַוֲהָוה ַטב   ּדְ

א.   ְלִחּכָ
The Yenuka continues to say that there’s a pure grape tree, which is Malchut 
that brings fruits with the holiness of the light of Chokmah. There’s another 
type of grape tree that is the aspect of the other-side. Its grapes are not grapes 
because its fruits affect the heart and bite the mouth palate like a dog bite. The 
grapes of the other-side don’t have the ‘fruitfulness’ that comes from the higher 
light of Chokma with Chassadim. 
Unriped grapes are not good for eating because they lack the light that 
transforms their energy into positive. 
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These grapes described in Jeremiah 2:21 “ ְוָאֹנִכי ְנַטְעִּתי� ׂשֵֹרק ֻּכ�ה ֶזַרע ֱאֶמת ְוֵאי� ֶנְהַּפְכְּת
 Yet I planted you a choice vine, A completely faithful seed. How" ”ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה
then have you turned yourself before Me into the degenerate shoots of a foreign 
vine?” 
God gives us great light to use and if we don’t draw it properly, it turns negative. 
Those who know the good wine, like the one Jacob put water in it, enjoy its taste 
and it is good for the mouth palate. 
Lesson; 
To enjoy and benefit from the light of Chokmah, which is the desire for the 
Light/fulfillment, we need to use Chassadim, which is positive actions with 
aspects of the Right column, especially Torah studies and sharing. 
Red grapes are a superfood. Most diabetic people can eat them as sweet as they 
are without a problem because of the high light in them, they are absorbed 
directly in the body almost without triggering insulin Grape seeds extract is 
known to help in curing cancer. The above is not medical advices! 

שֶׁ  .88 ֶפן, ּכְ יָטה ְואֹוָתּה ּגֶ יַע ֵאֶליָה, מֹוׁשִ ּגִ ּמַ
ֻמיֹּות ָהָאבֹות   לֹׁש ּדְ ִריִגים, ְוֵהם ׁשְ ה ׂשָ לֹׁשָ ׁשְ
ַיִין,  א ּבְ ה ֶאּלָ ָ ה ָבֶהם, ְוֵאין ְקֻדׁשּ ׁשָ ִהְתַקּדְ ׁשֶ
יֵּׁש ֶחְדָוה.  ָמקֹום ׁשֶ ַיִין, ּבְ א ּבְ ָרָכה ֶאּלָ ְוֵאין ּבְ

מֹו כַ  ֶטת ְוִהיא ְכֹפַרַחת, ּכְ ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ה ׁשֶ  ּלָ
ַאֲהבָ  ֶחְדַות אֹותֹו ַיִין ְוִנְכֶנֶסת ּבְ ה, ּבְ

ּה, עֹוָלה  ַמִים, ְוָאז ָעְלָתה ִנּצָ ִהְתָעֵרב ּבְ ׁשֶ
ֵנס  ן ּוְלִהּכָ ַאֲהָבָתּה ְלדֹוָדּה ְוׁשֹוָרה ְלַנּגֵ
ִלים   ְ ׁשּ ִאים ּוִמְתּבַ ַאֲהָבה, ְוָאז ִמְתַמּלְ ּבְ

ֵלאֹות ֵמאֹותֹו ַיִין אֹוָתם ֲעָנִבים, ַרּכֹות ּוְמ 
יק, ַיִין שֶׁ  ם ּבֹו ַמִים.טֹוב ַעּתִ  יֲַּעקֹב ׂשָ

  

ָלָתא   .88 יַטת ּתְ ּה, אֹוׁשִ ד ָמָטא ְלַגּבָ ֶפן, ּכַ ְוַהִהיא ּגֶ
ת   ׁשַ ִאְתַקּדְ ֲאָבָהן, ּדְ ּיּוְקָנא ּדַ ַלת ּדִ ִריִגין, ְוִאיּנּון ּתְ ׂשָ
א   ְרָכָתא ֶאּלָ ַיִין, ְוֵלית ּבִ א ּבְ ה ֶאּלָ ָ הּו. ְוֵלית ְקדּוׁשּ ּבְ

אֵרי. ְוִהיא ְכפֹוַרַחת,בְּ  ֶחְדָוה ׁשָ ֲאָתר ּדְ ה    ַיִין. ּבַ ַכּלָ ּכְ
ַההּוא ַיִין   ֶחְדָוה ּדְ ְרִחימּו, ּבְ ַטת ְוָעאַלת ּבִ ְ ִאְתַקׁשּ ּדְ
ּה, ְסִליַקת ְרִחימּו   ֵדין ָעְלָתה ִנּצָ ַמּיָא. ּכְ ִאְתֲעָרב ּבְ ּדְ

ָנא ּוְלאַ  ִריַאת ְלַנּגְ י ּדֹוָדּה, ְוׁשָ יָלּה ְלַגּבֵ ֲעָלא  ּדִ
 ְ ָיין ְוִאְתַבׁשּ ְרִחימּו. ּוְכֵדין, ִאְתַמּלְ ָלן ִאיּנּון ֲעָנִבין,  ּבִ

יָקא ַחְמָרא   ְרִכיָכן, ּוַמְלָיין ֵמַההּוא ַחְמָרא ָטָבא ַעּתִ
יּה ַמּיָא. ַיֲעקֹב ַאְרֵמי ּבֵ  ּדְ

The grape tree that is Malchut, stretches out three branches that represent the 
three columns and the three Patriarchs that connect us to holiness. 
The wine connects us to the holy and helps us draw light and joy like a bride 
rising with love to receive her groom and his light. Then the grapes on the grape 
tree gets ripped and get filled with the good and old wine that Jacob connected 
Chassadim to it. 

יִעים  .89 ָבֵרְך ַעל ַהיִַּין ּוַמּגִ ּמְ ְוַעל ֶזה ִמי ׁשֶ
ְגַלל  ים ּבֹו ַמִים, ּבִ ַעל ָהָאֶרץ, ָצִריְך ָלׂשִ
ְך,  ָרֵאל ַעּמָ ֵאין לֹו ְלָבֵרְך ַרֵחם ה' ַעל ִיׂשְ ׁשֶ

ָרט ְלַמִים ּתֹוְך ַהיַּ  ִין. ְוִאם לֹא, ִמי ָיכֹול ּפְ
ר ְליֹוֵסף, ִמׁשּ ִלְסּבֹל? ֶזה ָהָיה  ֵ ּבֹו ְלַבׂשּ ּום ׁשֶ

בָ  לּוי. ָהָיה ַהּדָ  ר ּתָ

  

ִין, ּוָמֵטי ַעל   .89 ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ א ַמאן ּדִ ְוַעל ּדָ
ֵלית ֵליּה   ִגין ּדְ א, ּבְ יּה ַמּיָ ָהָאֶרץ, ִאְצְטִריְך ְלִמְרֵמי ּבֵ
א ּגֹו   ַמּיָ ר ּבְ ְך, ּבַ ָרֵאל ַעּמָ ְלָבְרָכא ַרֵחם ה' ַעל ִיׂשְ

א ֲהוָ ָרא. ְוִאי ָלאו, ַמאן ָיכִ ַחְמ  ל. ּדָ ה  יל ְלִמְסּבַ
ָתא.  ְלָיא ִמּלְ ֵביּה ֲהָוה ּתַ ִגין ּדְ ָרא ְליֹוֵסף, ּבְ ְ  ְלַבׂשּ
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Those who make the meal blessing, Birkat Hamazon, with wine should add 
water to the wine before they come to the third blessing, ‘ יהוה אלהינו על ישראלרחם  ’, 
that asks for mercy on Israel and Jerusalem. As we learned, wine represents 
the Light of Chokmah and judgments in Malchut and without water that is 
chassadim, we can not draw mercy to Malchut. 
This was the message that the wine Stewart delivered to Joseph through his 
dream. See DZ 2774 #84. 

ִריִגם   .90 ה ׂשָ לֹׁשָ ֲחנֹוְך ְמַטְטרֹון ָאַמר, ׁשְ
ת ָהָאבֹות. ַוֲהֵרי  לֹׁשֶ ֶנֶגד ׁשְ אי, ּכְ ַוּדַ ּבְ

א  ּה? ֶאּלָ ּלָ ָעה ֵהם ׁשֶ תּוב ְוִהיא ַאְרּבָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ִהיא עֹוָלה ּופֹוַרַחת  ְזַמן ׁשֶ ְכֹפַרַחת. ּבִ
ּה. ֶזהּו אֹותֹו  ְכָנֶפיָה ַלֲעלֹות, ָאז ָעְלָתה ִנּצָ ּבִ

ּה ְולֹא ִנְפָרד ְר  עֹוֶלה ִאּתָ ָאר, ׁשֶ ׁשְ ּנִ ִביִעי ׁשֶ
תּוב ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ ּנָ ב   ב כב)-(שמואל ִמּמֶ ְרּכַ ַויִּ

רּוב ַויָּעֹף. ְזַמן  ַעל ּכְ יָּעּוף ְכֹפַרַחת, ּבִ ׁשֶ ּכְ
ּפֹוַרַחת. ְוָנֶאה ָאַמר ֲחנֹוְך ְמַטְטרֹון, ְוָכְך  ׁשֶ

 ֶזה.

  

ִריִגים, וּדַ ֲחנֹו''ְך ְמַטְטרֹו''ן ָאַמר  .90 ה ׂשָ לֹׁשָ אי.  , ׁשְ
א   יָלּה. ֶאּלָ ע ִאיּנּון ּדִ ַלת ֲאָבָהן, ְוָהא ַאְרּבַ ָלֳקֵבל ּתְ

ְכִתיב,  א הּוא ּדִ ִאיִהי  ּדָ ִזְמָנא ּדְ ְוִהיא ְכפֹוַרַחת. ּבְ
ֵדין ָעְלָתה   ָקא, ּכְ ַכְנָפָהא ְלַסּלְ ְסִליַקת ּוַפְרַחת ּבְ

א הּוא ַההּוא ְרִביָעָאה ּדְ  ּה, ּדָ ָסִליק  ִנּצָ ַאר, ּדְ ּתְ ִאׁשְ
ּה. ֲהָדא הּוא   ַרׁש ִמּנָ ֲהָדּה, ְוָלא ִאְתּפְ ּבַ

רוּ  (שמואל ב כב)  ִדְכִתיב,  ב ַעל ּכְ ְרּכַ ד  ַוּיִ עֹף. ּכַ ב ַוּיָ
יר ָאַמר ֲחנֹוְך   ּפִ פֹוַרַחת. ְוׁשַ ִזְמָנא ּדְ ָיעֹוף. ְכפֹוַרַחת, ּבְ

 ְמַטְטרֹון, ְוָהָכא הּוא. 
The angel Metat- also reveals that the three branches are for the three 
patriarchs and the four angels. The three related angels are Michael, Uriel, and 
Raphael. The fourth is the angel Gabriel that is always with Malchut. When 
Malchut rises for a connection to reveal light he carries her up. 
Psalms 18:11 “ ַַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי רּוח.” “He rode upon a cherub and flew; 
And He sped upon the wings of the wind.” 
Gabriel like Malchut is from the Left and they stay together. He can not express 
his force unless Malchut reveals light in the up direction that is the aspect of 
flying. 

י  .91 ַמּה ַרּבִ א. ּתָ י ַאּבָ ֶאְלָעָזר ְוָתַמּה ַרּבִ
ִליַח ִמְלַמְעָלה,   ָאְמרּו, ַמְלָאְך ָקדֹוׁש, ׁשָ
אּו  סֹוד רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ּבָ ְחּתָ ּבְ ֲהֵרי ֵייְנָך הּוא ִנּצַ

קּוהּו. ָאַמר ַרבִּ  ל ַהֲחֵבִרים ּוְנׁשָ י ֶאְלָעָזר,  ּכָ
ָלַחִני ְלָכאן. ְ ׁשּ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ  ּבָ

  

ָווה  .91 א, ָאְמרּו,  ּתָ י ַאּבָ וה ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ְוַתּוָ ִרּבִ
א, ָהא ַחְמָרא   ֵעיּלָ ִליָחא ִמּלְ א, ׁשְ ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ
הּו   ּלְ א. ָאתּו ּכֻ רּוַח ֻקְדׁשָ ָרָזא ּדְ יָלְך, הּוא, ָנַצְחְת ּבְ ּדִ

ִריְך ַרֲחָמָנא  ַחְבַריָּ  י ֶאְלָעָזר, ּבְ קּוהּו. ָאַמר ִרּבִ יא ּוְנׁשָ
ַד  ׁשָ  ְרִני ָהָכא. ּדְ

Rabbi Elazar and Rabbi Aba expressed wonder about this revelation and kissed 
the child together with the other friends that were present there. They praised 
him and his holy spirit for the revelations related to the wine. Rabbi Elazar also 
gave blessings to God saying; ‘Blessed is the merciful that brought me here’. 
Lesson; 
We should appreciate and give thanks to those who reveal light in our lives. At 
the same time, we give thanks to God for bringing us closer to those who can 
channel the light to the world. 
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ינֹוק, ֲחֵבִרים, ֶלֶחם ְוַיִין  .92 ָאַמר אֹותֹו ּתִ
ֲאָכִלים   ָאר ַהּמַ ל ׁשְ ְלָחן ֵהם. ּכָ ֻ ר ַהׁשּ ִעּקַ
ִכים ַאֲחֵריֶהם. ְוַהּתֹוָרה ִהְרִויָחה אֹוָתם,   ִנְמׁשָ

ּה  ּלָ ה,  ְוׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ם ּבְ ֵהם. ַהּתֹוָרה רֹוָצה ִמּכֶ
ַאֲהָבה, ְואֹוֶמֶרת, ְלכּו ַלֲחמּו  (משלי ט) ּבְ

תּו בְּ ְבלַ  י. ְוהֹוִאיל ְוַהּתֹוָרה  ְחִמי ּוׁשְ ַיִין ָמָסְכּתִ
ָבר ֶזה, ֵיׁש  ם ּדָ ֶנת ָלֶכם ְוִהיא רֹוֶצה ִמּכֶ ְמזֻּמֶ

ה   (הּוא) ָלֶכם ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוָנּה. ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ֶנת ָלֶכם,  ם, הֹוִאיל ְוִהיא ְמזֻּמֶ ֲעׂשּו ִמּכֶ ּתַ ׁשֶ

ַוּדַ  ְך ֶזה ּבְ בּו ְוָאְכלּו ְרצֹוָנּה. ָאְמרּו, ּכָ אי. ָיׁשְ
יָון ְמחּו ִאּתֹו. ּכֵ בּו ַעל  ְוׂשָ ָאְכלּו, ִהְתַעּכְ ׁשֶ

ְלָחן. ֻ  ַהׁשּ

  

יא. ָנֲהָמא ְוַחְמָרא   .92 ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ַחְבַרּיָ
ַאר ֵמיְכָלא  ל ׁשְ ָפתֹוָרא ִאיּנּון, ּכָ ָרא ּדְ   ִעיּקָ

ְך. ְוָהא אֹוַרְייָתא ַר  ְתַרְייהּו ִאְתְמׁשַ ְווַחת לֹון,  ֲאּבַ
עָ  ָבעּו,  ְוִדיָלּה ִאיּנּון. אֹוַרְייָתא ּבָ ְייכּו, ּבְ את ִמּנַ

ְרִחימּו, ְוָאְמָרה  ַלְחִמי   (משלי ט) ּבִ ְלכּו ַלֲחמּו ּבְ
י. ְוהֹוִאיל ְואֹוַרְייָתא ְזִמיַנת  ַיִין ָמָסְכּתִ תּו ּבְ ְלכּו,  ּוׁשְ

א, ִאית ְלכּו לְ  ה ּדָ ְייכּו ִמּלָ ָעאת ִמּנַ ד  ְוִהיא ּבָ ֶמְעּבַ
יָלּה. ְייכּו, הֹוִאיל ְוִאיִהי   (נ''א הוא)  ְרעּוָתא ּדִ ָמטּו ִמּנַ ּבְ

ָתֲעְבדּון ְרעּוָתּה. ָאְמרּו ָהִכי הּוא   ְזִמיָנא ְלכּו, ּדְ
אָ  יָון ּדְ ֲהֵדיּה. ּכֵ אי. ָיְתבּו ְוַאְכלּו ְוַחדּו ּבַ ְכלּו  וּדַ

תֹוָרא.  בּו ַעל ּפָ  ִאְתַעּכְ
Yenuka said that bread and wine are the main parts of the meal and the other 
food on the table follows them. 
The Torah invites us to use the bread and wine as spiritual tools of war. We 
should follow willingly as the meal is a great opportunity to reveal higher light. 
Proverbs 9:5 “ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו ְּבַיִין ָמָסְכִּתי” "Come, eat of my food And drink of the 
wine I have mixed.” 
The friends sat down together to eat with happiness and started a new study. 

ַתח הּוא ְוָאַמר, ַויֹּאֶמר מֹוָאב ֶאל  .93 ּפָ
ֹו'. ַויֹּאְמרּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוֶאל ִזְקֵני ִזְקֵני ִמְדָין ְוג

א ַויֹּאֶמר מֹוָאב. ִמְדָין לֹא ָכת ּוב, ֶאּלָ
ִבים   ִבים, ְוַהּסָ ֲעָלִמים ָלְקחּו ֵעָצה ִמּסָ

כּו ַאֲחֵריֶהם, ְוֵהם ָנְתנּו ָלֶהם ֵעצָ  ה. ֵאיזֹו ִנְמׁשְ
ֵעָצה ָנְתנּו ָלֶהם? ֵעָצה ָרָעה ָלְקחּו ְלַעְצָמם. 

ְלנּו ֵביֵנינּו. ָאְמרּו לָ  ּדַ ּדּול ָרע ּגִ ֶהם ְלמֹוָאב: ּגִ
ם ה ַרּבָ ָהָיה  ּוִמיהּו? ֹמׁשֶ . ַעל ּכֶֹמר ֶאָחד ׁשֶ

ּתֹו  ֵביתֹו ְוָנַתן לֹו ּבִ ילֹו ּבְ לֹו ְוִהְגּדִ ּדְ ּגִ יֵנינּו, ׁשֶ ּבֵ
ה. וְ  ָ א ָנַתן לֹו ָממֹון ְלִאׁשּ לֹא עֹוד, ֶאּלָ

ִמיד אֶ  חֹו ְלִמְצַרִים, ְלַהׁשְ ּלְ ל ָהָאֶרץ. ְוׁשִ ת ּכָ
כּו ַאֲחָריו. ִאם נּוַכל  יתֹו ִנְמׁשְ ְוהּוא ְוָכל ּבֵ

ל ַעּמֹו ֵיָעְקרּו  ַלעֲ  ם ֵמָהעֹוָלם, ּכָ קֹר אֹותֹו ַרּבָ
ִמיָּד ִמן ָהעֹוָלם. ְוָכל ָהֵעָצה ָהָרָעה ֵמאֹותֹו 

ַבר ְדָין. ּדְ עֹור ָהָיה ִמּמִ  ּפְ

  

ַתח ִאיהּו ְוָאַמר.  .93 מֹוָאב   אֶמר ַוּיֹ  (במדבר כ''ב) ּפָ
ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו'. ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוֶאל ִזְקֵני  
א ַוּיֹאֶמר מֹוָאב. עּוֵלִמין ַנְטלּו   ִתיב, ֶאּלָ ִמְדָין ָלא ּכְ

ְתַרְייהּו, ְוִאיּנּון  ֵעיָטא ִמַסְבָיא, ְוַסְבָיא   כּו ֲאּבַ ִאְתְמׁשָ
א  ַיֲהבּו לֹון ֵעיָטא. ַמאי ֵעיָטא ָיֲהבּו   יׁשָ לֹון. ֵעיָטא ּבִ

ּדּוָלא בִּ  א  ַנְטלּו ְלַגְרַמְייהּו. ָאְמרּו לֹון ְלמֹוָאב, ּגִ יׁשָ
יהֹון. ַעל ַחד ּכּוָמָרא   ה ַרּבֵ יָנָנא. ּוַמנֹו. מֹׁשֶ ְלָנא ּבֵ ּדַ ּגִ

יָננָ  ֲהָוה ּבֵ ֵביֵתיּה, ְוָיַהב  ּדְ ַרֵבי ֵליּה ְוַגִדיל ֵליּה ּבְ א, ּדְ
יּה ְלִאְנּתוּ  ָרּתֵ א ָיַהב ֵליּה  ֵליּה ּבְ . ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

יָצאָ  ַדר ֵליּה ְלִמְצַרִים, ְלׁשֵ ל ַאְרָעא.  ָממֹוָנא, ְוׁשָ ה ּכָ
ְתֵריּה. ִאי ְלַההּוא   כּו ֲאּבַ יֵתיּה, ִאְתְמׁשָ ְוִאיהּו, ְוָכל ּבֵ

יהוֹ  א  ַרּבֵ ל ַעּמָ ן, ֵניכּול ְלַאְעְקָרא ִמן ָעְלָמא, ּכָ
ד ֵמעָ  רּון ִמּיָ יֵליּה ִיְתַעּקְ א  ּדִ יׁשָ ְלָמא. ְוָכל ֵעיָטא ּבִ

ְדָין ֲהָוה.  ְפעֹור, ִמּמִ ה ּדִ  ֵמַההּוא ִמּלָ
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Numbers 22:4 “ ְסִביֹבֵתינּו ִּכְלֹח� ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדיָן ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל 
ת ַהִהואַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶל� ְלמֹוָאב ָּבעֵ  ” “And Moab said unto the elders of Midian, 

Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh 
up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites 
at that time.” 
Moab is the name of the nation, not an individual. This verse opens with ‘And 
Moab said’ not as it says later (Numbers 22:7) ‘the elders of Moab’. The Zohar 
explains that the elders of Moab followed the desire of the young to influence 
them and gave them bad advice, which was to target Moses. They said that 
Moses was raised by Midian to power when he lived in the house of Jethro that 
was the high priest of Midian. He married Jethro’s daughter and received money 
from him. Then Moses went to Egypt, destroyed that big nation, take his people 
out and pulled Jethro and his house to convert. They saw Moses as the one that 
holds all the powers and believed that after removing him, they would be able 
to eradicate the Israelites from the world. 

ְדָין, ְוָכל .94 ַהּכֹל ָהָיה ִמּמִ  ּוֹבא ּוְרֵאה ׁשֶ
ְכרּו  ה. ּוַבֲעָצָתם ׂשָ ֲעָצָתם ָהְיָתה ַעל ֹמׁשֶ
ְלָעם לֹא ָיכֹול,  ּבִ ָראּו ׁשֶ יָון ׁשֶ ְלָעם ּכֵ ֶאת ּבִ
ָלְקחּו ֵעָצה ַאֶחֶרת ְלַעְצָמם, ְוִהְפִקירּו  

יֶהם וּ  ֲהֵרי ַעל  ְנׁשֵ ְבנֹוֵתיֶהם יֹוֵתר ִמּמֹוָאב, ׁשֶ
תּוב, ה ָהיוּ  (במדבר לא) ְנׁשֹות ִמְדָין ּכָ   ֵהן ֵהּנָ

ָר  ְדָין. ָלְקחּו ִלְבֵני ִיׂשְ ֵאל ְוגֹו'. ְוַהּכֹל ָהָיה ִמּמִ
ּתֹו,  יְַּפִקיר ּבִ יָאם ׁשֶ ֵעָצה ַיַחד ִעם ְנׂשִ

ה  בּו ִלְתּפֹס ֶאת ֹמׁשֶ ָחׁשְ ה ׁשֶ ַכּמָ ם, ּבְ ּתָ ִרׁשְ ּבְ
ֵפס ָהרֹאׁש  ּתָ יִּ רּו אֹוָתּה ׁשֶ ִפים ִעּטְ ִמיֵני ְכׁשָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶהם, ְוַהּקָ ּלָ (ישעיה  הּואׁשֶ
יב ֲחָכִמים ָאחֹור. מד)  ֵמׁשִ

  

ְלהֹון   .94 ְדָין. ְוָכל ֵעיָטא ּדִ א ֲהָוה ִמּמִ כֹּלָ א ֲחֵזי, ּדְ ְוּתָ
ה ֲהָוה.  ְכרּו ְלִבְלָעם.  ַעל מֹׁשֶ ְלהֹון, ׂשָ ּוְבֵעיָטא ּדִ

ִבְלָעם ָלא ָיִכיל, ַנְטלּו ֵעיָטא ַאֲחָרא   ָחמּו ּדְ יָון ּדְ ּכֵ
א ְלַגְרַמְייה  יׁשָ ְייהּו ּוְבָנַתְייהּו ַיִתיר  ּבִ ּו, ְוַאְפִקירּו ָנׁשַ

ִתיב, י ִמְדָין ּכְ ָהא ַעל ְנׁשֵ ֵהן   (במדבר לא)  ִמּמֹוָאב, ּדְ
ה ָהיּו ִלְבנֵ  ְדָין ֲהָוה.  ֵהּנָ א ִמּמִ ָרֵאל ְוגֹו'. ְוכֹּלָ י ִיׂשְ

ְלהֹון,   (דף ק''צ ע''א)  ַנְטלוּ  יָאה ּדִ ֲהֵדי ְנׂשִ ֵעיָטא ּבַ
ָר  ַיְפִקיר ּבְ ה  ּדְ יבּו ְלַנְטָלא ְלמֹׁשֶ ֲחׁשִ יּה. ּדַ ּתֵ

יהוֹ  ּתֵ ִרׁשְ ֵפס  ּבְ ִיּתָ ין ַאֲעְטרּו ָלּה, ּדְ ה ִזיֵני ַחְרׁשִ ַכּמָ ן, ּבְ
ְלהֹון א ּדִ ִריְך הּואֵריׁשָ א ּבְ (ישעיה   . ְוקּוְדׁשָ

יב ֲחָכִמים ָאחֹור. מד)  ֵמׁשִ
Because of the advice of the Midianites, they hired Balaam. When they saw that 
Balaam with his evil eye couldn’t harm Moses and the Israelites, they sent their 
wives and daughters with a secondary play. 
Numbers 31:16 “ ִהי ַהַּמֵּגָפה ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר ִּבְלָעם ִלְמָסר ַמַעל ַּביהָוה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ַוְּת 
 They were the ones who followed Balaam's advice and enticed the" ”ַּבֲעַדת ְיהָוה
Israelites to be unfaithful to YHVH in the Peor incident so that a plague struck 
YHVH's people.” 
The Midianites with their leader decided to send his beautiful daughter to trap 
Moses. They used witchcraft to made special spells so she can get Moses to fall 
for her. Their plan failed again because of God’s protection. 
Isaiah 44:25 “ ַסֵּכלֵמֵפר ֹאתֹות ַּבִּדים ְוֹקְסִמים ְיהֹוֵלל ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור ְוַדְעָּתם יְ  ” “Causing the 
omens of boasters to fail, Making fools out of diviners, Causing wise men to 
draw back And turning their knowledge into foolishness,” 
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ם, ְולֹא  .95 ּתָ ִרׁשְ ֵפס ּבְ ָהרֹאׁש ִיּתָ ֵהם ָראּו ׁשֶ
ָיְדעּו, ָראּו ְולֹא ָראּו. ָראּו רֹאׁש ָהָעם 
בּו  ה ֲאָלִפים ֲאֵחִרים, ְוָחׁשְ ּה ְוַכּמָ ּנֹוֵפל ִאּתָ ׁשֶ

ה. ִהְפִקירּו אֹוָתּה ְוצִ  זֶּה ֹמׁשֶ ּוּו אֹוָתּה ַעל ׁשֶ
א ּבֹו.  ִגי ְלַאֵחר ֶאּלָ ּוְ ּלֹא ִתְזּדַ ה, ׁשֶ ֹמׁשֶ
ה ֵאַדע? ָאְמרּו, אֹותֹו  ּמָ ָאְמָרה ָלֶהם, ּבַ

ם עֹוְמִדים ְלָפָניו, בּ  ּלָ ּכֻ ְרִאי ׁשֶ ּתִ ִגי ׁשֶ ּוְ ֹו ִתְזּדַ
ן ָסלּוא,  א ִזְמִרי ּבֶ ּבָ יָון ׁשֶ ְולֹא ְבַאֵחר. ּכֵ

ָעה ִרים ְוַאְרּבָ ִּׁשים (ֲחמִ  ָעְמדּו ְלָפָניו ֶעׂשְ
ָהָיה   ְוִתְׁשָעה) ּום ׁשֶ ְמעֹון, ִמׁשּ ֶבט ׁשִ ֵ ֶאֶלף ִמׁשּ

ָגה  ּוְ ה, ְוִהְזּדַ הּוא ֹמׁשֶ ָבה ׁשֶ יָאם, ְוִהיא ָחׁשְ ְנׂשִ
יָון שֶׁ  ל אֹוָתם ַהיֶֶּתר ֶאת ֶזה, ִאּתֹו. ּכֵ ָראּו ּכָ

ָהָיה.  ֶ ָעׂשּו, ְוָהָיה ַמה ׁשּ ֶ  ָעׂשּו ַמה ׁשּ

  

א  .95 ֵריׁשָ ְלהֹון, ְוָלא  ִאיּנּון ָחָמן ּדְ א ּדִ ּתָ ִרׁשְ ֵפס ּבְ ִיּתָ
ָנִפיל   א ּדְ ַעּמָ א ּדְ ָיְדעּו, ָחמּו ְוָלא ָחמּו. ָחמּו ֵריׁשָ

ה ַאְלִפין אֹוֲחָרִנין,  ֲהָדּה, ְוַכּמָ ה   ּבַ מֹׁשֶ יבּו ּדְ ַוֲחׁשִ
ָלא   ה, ּדְ ֲהָוה, ַאְפִקירּו ָלּה, ּוָפִקידּו ָלּה ַעל מֹׁשֶ

וִגי ְלַאֲחָרא, ֶאלָּ  ּוְ ְזּדַ ָמה  ּתִ יּה. ָאְמָרה לֹון, ּבְ א ּבֵ
יּה,   א ַקְייֵמי ַקּמֵ כֹּלָ ֶתחֵמי ּדְ ע. ָאְמרּו ַההּוא ּדְ ֶאְנּדַ

יוָ  ַאֲחָרא. ּכֵ וִגי, ְוָלא ּבְ ּוְ ְזּדַ יּה ּתִ ן  ּבֵ ָאָתא ִזְמִרי ּבֶ ן ּדְ
ִרים ָעה ְוֶעׂשְ (נ''א תשעה   ָסלּוא, ָקמּו ָקֵמיּה ַאְרּבְ

ֲהָוה  ֶאֶלף,  וחמשים) ִגין ּדְ ְמעֹון, ּבְ ׁשִ ְבָטא ּדְ ִ ִמׁשּ
ה,   הּוא מֹׁשֶ יַבת ּדְ ְלהֹון, ְוִהיא ֲחׁשִ יָאה ּדִ ְנׂשִ

ָאר  ל ִאיּנּון ׁשְ ָחמּו ּכָ יָון ּדְ יּה. ּכֵ וַגת ּבֵ ּוְ ְלָדא,  ְוִאְזּדַ
ֲהָוה.  ָעְבדּו, ַוֲהָוה ַמה ּדְ  ָעְבדּו ַמה ּדְ

They saw with their magic that the head of the Israelites nation will fall together 
with thousands of others. There could be sure about the person but thought 
that it would be Moses. They instructed the woman, Kozbi, to have sex only with 
Moses. She asks about how to recognize Moses and they told her that if she sees 
a man that everyone stands for him with respect then he’s the one she should 
have sex with. 
When she came to the camps of Israel, she saw Zimri, the head of the tribe of 
Shimon and 24 thousand of his tribe were standing before him. She thought 
that it is Moses and when she came close to him he couldn’t resist and had sex 
with her. The rest of the tribe saw his actions and followed him with the other 
Midianite women. That caused the plague that killed 24 thousand. The 
Midianites knew that if they could connect to the Yessod of Moses, they would 
be able to drain his energy and the energy of all Israelites. Because the plan was 
corrupted by God, the plague started at a lower level and could be stopped as 
Pinchas did. 

ה ִמיִנים,   .96 ַכּמָ ְדָין ּבְ ְוַהּכֹל ָהָיה ִמּמִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְך ֶנֶעְנׁשּו ִמְדָין, ְוַהּקָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ה, ֵני  (במדבר לא) ָאַמר ְלֹמׁשֶ ְנקֹם ִנְקַמת ּבְ
ְדָיִנים. ְלָך ָראּוי ּוְלָך ָנֶאה.  ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ִיׂשְ

ִאיר אֹוָתם ְלַאַחר שֶׁ  יְֵּצאּו ְלמֹוָאב ֲאִני ַמׁשְ
ִליֹּות  י ַמְרּגָ ּתֵ י,   -ֵמֶהם ׁשְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ֲהֵרי ּדָ

הּוא ִיְנקֹם ִנְקמֹות מֹוָאב ְוִיְרַחץ ְקֵדָרה  ׁשֶ
תּוב ּכָ עֹור. ֶזהּו ׁשֶ ֵלָאה ִטּנֶֹפת ּפְ (תהלים  ַהּמְ

אֹוָתן  ס) אי. ְוַעד ׁשֶ ַוּדַ מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי, ּבְ
ִליֹּות לֹא ָיְצאוּ  י ַמְרּגָ ּתֵ יָון ׁשְ , לֹא ֶנֶעְנׁשּו. ּכֵ

  

ְך   .96 ה ִזיִנין, ּוְבִגין ּכָ ַכּמָ ְדָין, ּבְ א ֲהָוה ִמּמִ ְוכֹּלָ
א בְּ ִמְדָין. וְ ִאְתֲעָנׁשּו  ִריְך הּוא ָאַמר  קּוְדׁשָ

ה, ָרֵאל ֵמֵאת   (במדבר לא)  ְלמֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְנקֹום ִנְקַמת ּבְ
ְדָיִנים. ָלְך ִאְתֲחֵזי, ְוָלְך ֵיאֹות. ְלמֹוָאב ֲאָנא   ַהּמִ
ְייהּו, ָהא   ֵרין ַמְרְגָלאן ִמּנַ קּון ּתְ ִיּפְ ִביק לֹון ְלָבַתר ּדְ ׁשָ

ִיׁשַ  ֵריּה ּדְ ִוד ּבְ ִאיהוּ ּדָ מֹוָאב,   ִיְנקֹום י, ּדְ נּוְקִמין ּדְ
ְפעֹור, ֲהָדא הּוא   ַמְלָיא ִטּנּוָפא ּדִ ְוִיְסֵחי ְקֵדיָרה ּדְ

אי, ְוַעד   (תהלים ס)  ִדְכִתיב,  מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַוּדַ
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ּנֶֹפת   ֵדָרה ֵמַהּטִ א ָדִוד ְוָרַחץ ַהּקְ יְָּצאּו, ּבָ ׁשֶ
ם ֶנֶעְנׁשּו  ֶהם. ְוֻכּלָ ּלָ ה,   -ׁשֶ יֵמי ֹמׁשֶ ִמְדָין ּבִ

יֵמי ָדִוד.  ּומֹוָאב ּבִ

יָון   ֵרין ַמְרְגָלאן ָלא ַנְפקּו, ָלא ִאְתֲעָנׁשּו, ּכֵ ִאיּנּון ּתְ ּדְ
ִוד וְ  ַנְפקּו, ָאָתא ּדָ ְלהֹון.  ֵדיָרה ִמּטִ ַאְסֵחי ְק ּדְ ּנּוָפא ּדִ

יֵמי   ה. מֹוָאב ּבִ יֵמי מֹׁשֶ הּו ִאְתֲעָנׁשּו. ִמְדָין ּבְ ְוֻכּלְ
ִוד.   ּדָ

Numbers 31:2 “ ַעֶּמי�-ְנֹקם, ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמֵאת, ַהִּמְדָיִנים; ַאַחר, ֵּתָאֵסף ֶאל ” 'Avenge the 
children of Israel of the Midianites; afterward shalt thou be gathered unto thy 
people.'” 
Before Moses leaves the world, God gave him the opportunity to punish the 
Midianites for what they did to the Israelites. It was Moses’s task because the 
Midianites wanted to hurt him. Moab was left without punishment at this time 
by Moses because God waited until Naomi and Ruth left them so Ruth can bring 
to the world the seed of Mashiach, King David. For that reason, Moab was 
punished at the time of King David. 
Psalms 60:10 “ ֱאדֹום, ַאְׁשִלי� ַנֲעִלי ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי-ַעל--ְחִצימֹוָאב, ִסיר רַ  ” “Moab is my 
washpot; upon Edom do I cast my shoe; Philistia, cry aloud because of me!” 
About four hundred years later King David washed the Israelites’ vessel from 
the impurity that Moab inflicted on them. 

ל ֶזה לֹא  .97 ֵעי ִמְדָין ִעם ּכָ ּבֹא ּוְרֵאה, ִרׁשְ
ָראּו  ל ָרעֹוֵתיֶהם. ַאַחר ּדֹורֹות ׁשֶ ְככּו ִמּכָ ׁשָ
ְראּוִיים  ַע ְוָכל אֹוָתם ְזֵקִנים ׁשֶ ת ְיהֹוׁשֻ ּמֵ ׁשֶ
ֵעת  ָהיּו ְלֵהָעׂשֹות ֵנס ַעל ְיֵדיֶהם, ָאְמרּו: ּכָ

ָעה   ָ אּו ַלֲעָמֵלק   עֹוֶמֶדת ָלנּו.ַהׁשּ ֶמה ָעׂשּו? ּבָ
ֵני   ְוָאְמרּו: ֵיׁש ָלֶכם ִלְזּכֹר ֶמה ָעׂשּו ָלֶכם ּבְ
ְלִמידֹו,   ַע ּתַ ם ִויהֹוׁשֻ ה ַרּבָ ָרֵאל ּוֹמׁשֶ ִיׂשְ
ֵעת הּוא ְזַמן  ִמידּו ֶאְתֶכם ֵמָהעֹוָלם. ּכָ ִהׁשְ ׁשֶ

ֵגן ֲעֵליֶהם, ְוָאנּו ַיַחד ִאּתְ  ּמֵ ֵאין ִמי ׁשֶ ֶכם, ׁשֶ
תּוב ּכָ ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם  (שופטים ו) ׁשֶ

ֵני   (שם) ְוגֹו', ֵני ִמְדָין ָעׂשּו ָלֶהם ּבְ ִמּפְ
עֹוָלם   ְנָהרֹות ְוגֹו'. לֹא ָהָיה ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ ִיׂשְ
אַמר  מֹו ִמְדָין. ְוִאם ּתֹ ּכֹל ּכְ ה ָרע ּבַ יֲַּעׂשֶ ִמי ׁשֶ

ִר  -ֲעָמֵלק  ְגַלל ִקְנַאת ּבְ ִהְתָקְרבּו  ית ּבִ ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ִרית, ְוַעל ֶזה ְמַקּנֵא ַהּקָ ַלּבְ
אי  ַחת. ָאְמרּו, ַוּדַ ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ִקְנַאת עֹוָלִמים ׁשֶ

עֹוָלם. אן ָסֵפק ּבָ ְך ֶזה, ְוֵאין ּכָ  ּכָ

  

ִכיכּו   .97 א ָלא ׁשְ ל ּדָ ין, ִעם ּכָ ִמּדִ יַבּיָא ּדְ א ֲחֵזי, ַחּיָ ּתָ
יׁשִ  ל ּבִ ִמית  ִמּכָ ָחמּו ּדְ ִרין ּדְ ְלהֹון. ְלָבַתר ּדָ ין ּדִ

ַע, ְוָכל ִאיּנּון ְזֵקנִ  ד ֵנס ַעל  ְיהֹוׁשֻ ִאְתָחזּו ְלֶמְעּבַ ים ּדְ
יָמא ָלן. ָמה ַעבְ  ֲעָתא ַקּיְ א ׁשַ ּתָ דּו  ְיַדְייהּו, ָאְמרּו, ַהׁשְ

ָרא, ָמה   י ֲעָמֵלק, ָאְמרּו ִאית ְלכֹון ְלַאְדּכְ ָאתּו ְלַגּבֵ
ַע  ַעְבדּו ְלכוֹ  יהֹון, ִויהֹוׁשֻ ה ַרּבֵ ָרֵאל, ּומֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ן ּבְ

יֵליּה, ּדְ  ְלִמיָדא ּדִ א  ּתַ ּתָ יֵצי ְלכֹון ֵמָעְלָמא, ַהׁשְ ׁשֵ
ָאִגין ָעַלְייהּו, ַוֲאנָ  הּו ַמאן ּדְ ֵלית ּבְ ן  הּוא ִעָדָנא ּדְ

ְכִתיב  ֲהַדְייכּו, ּדִ ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני   (שופטים ו) ּבַ
ֵני   (שופטים ו)  ֶקֶדם ְוגֹו', ִמְפֵני ִמְדָין ָעׂשּו ָלֶהם ּבְ

ָעְלָמא, ַמאן   ְנָהרֹות ְוגֹו'. ָלא ֲהָוה ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ ִיׂשְ
יָמא ֲעָמֵלק.  ִמְדָין. ְוִאי ּתֵ א, ּכְ כֹּלָ א ּבְ יׁשָ ַיֲעֵביד ּבִ   ּדְ
א   ִרית. ְוַעל ּדָ י ּבְ ָקִריבּו ְלַגּבֵ ִרית ּדְ ִגין ִקְנַאת ּבְ ּבְ

י קּוְדׁשָ  י.  ַקּנֵ ָלא ִיְתְנׁשֵ ִריְך הּוא ִקְנָאה ָעְלִמין, ּדְ א ּבְ
אי ָהִכי הוּ  ָעְלָמא. ָאְמרּו וּדַ  א, ְוֵלית ָהָכא ְסֵפָקא ּבְ

Even after many generations, the Midianites kept going after the Israelites. 
When they saw that Joshua and other righteous leaders passed away, they 
believed that it’s a good time to take over the Israelites. 
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Judges 6:3 “ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיְׂשָרֵאל ְוָעָלה ִמְדָין וֲַעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם ְוָעלּו ָעָליו” “And so it was, when 
Israel had sown, and the Midianites came up, and the Amalekites, and the 
children of the east; they came up against them;” 
They went to the Amalekites and other nations of the east and joined forces to 
attack Israel. When the Israelites did evil, God delivered them into the hands of 
the Midianites for seven years (Judges 6:1). 

ַתח ְוָאַמר, .98 ַויֹּאֶמר ה' ֵאַלי   (דברים ב) ּפָ
ַצר ֶאת מֹוָאב ְוגֹו'. ַויֹּאֶמר ה' ֵאַלי,   ַאל ּתָ
ה ָהָיה  ִעם ֹמׁשֶ ו לֹא ָיַדְענּו ׁשֶ ְוִכי ַעד ַעְכׁשָ

ר  רּוְך הּוא ְולֹא ִעם ַאֵחר ְמַדּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
א  ה? ֶאּלָ תּוב ַויֹּאֶמר ה' ֵאַלי?! ֵאַלי ָלּמָ ּכָ ׁשֶ

ּלֹא ֶאת מֹ  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה ִצּוָ ׁשֶ
יק ֶאת מֹוָאב, ֲאָבל ְלַאֵחר לֹא. ְלָדִוד  ְלַהזִּ

ַצר לֹא  ּום ֶזה, ֵאַלי ַאל ּתָ ה ֶאת ֶזה, ּוִמׁשּ ִצּוָ
ֶהם, ֶאת מֹואָ  ּלָ ב, ֲאִפּלּו ִלְתחּום ָקָטן ׁשֶ

ָרֵאל   ן ְנָקמֹות ְלִיׂשְ ּתֵ יִּ ם ֵיֵצא ִמי ׁשֶ ֲהֵרי ִמּכֶ ׁשֶ
א ֵמרּות וְ  ּבָ ִוד ׁשֶ ִיְנקֹם ִנְקמֹוֵתיֶהם, ְוהּוא ּדָ

 ַהּמֹוֲאִביָּה. 

  

ַתח ְוָאַמר,  .98 ַצר   (דברים ב) ּפָ ַויֹאֶמר ְיָי ֵאַלי ַאל ּתָ
א ָלא  ֶאת מֹוָאב ְוגֹו'.  ּתָ ַויֹאֶמר ְיָי ֵאַלי, ְוִכי ַעד ַהׁשְ

ִריְך הוּ  א ּבְ ל קּוְדׁשָ ה ֲהָוה ְמַמּלֵ ִעם מֹׁשֶ א,  ְיַדְעָנא ּדְ
ה.   ְכִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ֵאַלי. ֵאַלי ָלּמָ ְוָלא ִעם ַאֲחָרא, ּדִ

ִר  א ּבְ ִקיד קּוְדׁשָ ה ּפָ א ְלמֹׁשֶ ָלא  ֶאּלָ יְך הּוא, ּדְ
א ְלמֹוָאב. ֲאבָ  ל ְלַאֲחָרא ָלא, ְלָדִוד ָלא  ְלַאְבָאׁשָ

ַצר ֶאת מֹוָאב,   ְך ֵאַלי ַאל ּתָ א, ּוְבִגין ּכָ ִקיד ּדָ ּפָ
ְייהּו ִיּפּוק  ֲאִפיּלּו ִלְתחּום  ָהא ִמּנַ ְלהֹון. ּדְ ְזֵעיָרא ּדִ

ָרֵאל, ְוִיְנקֹום נּוְקַמיְ  ן נּוְקִמין ְלִיׂשְ ִיּתֵ יהּו, ְוִאיהּו  ַמאן ּדְ
ָאָתא ֵמרּות ַהּמוֹ  ִוד ּדְ  ָאִבָיה. ּדָ

Deuteronomy 2:9 "  ִי לֹא ֶאֵּתן ְל� ֵמַאְרצֹו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה ּכ
ָּׁשהְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְירֻ  " "Then YHVH said to me, 'Do not harass Moab, nor 

provoke them to war, for I will not give you any of their land as a possession, 
because I have given Ar to the sons of Lot as a possession.” 
Moses tells the Israelites ‘YHVH said to me, 'Do not harass Moab’. We can 
understand that God spoke to Moses but why he added ‘to me’. The answer is 
that the restriction was temporarily placed on Moses. The big plan was to wait 
for King David that will come out from Ruth the Moabite and he will take 
vengeance on them. 

ה  .99 ל ֶזה ִצּוָ ם ִמְלָחָמה. ּכָ ר ּבָ ְתּגָ ְוַאל ּתִ
אַמר ֶאת  ר. ְוִאם ּתֹ ה, ֲאָבל ְלַאֵחר ֻמּתָ ֹמׁשֶ

ֶהֱאִריכּו ָיִמים  ָהיּו ׁשֶ ֵקִנים ׁשֶ ַע ְוַלזְּ ִליהֹוׁשֻ
ר  ם   -ַאֲחָריו ֻמּתָ ּלָ ּכֻ ּום ׁשֶ ְך, ִמׁשּ לֹא ּכָ

ּנֱֶאַסר  ֶ ה ָהיּו, ּוַמה ׁשּ ל ֹמׁשֶ ין ׁשֶ ית ּדִ ִמּבֵ
ּלֹא ָיְצאּו ֲעַדִיןְלמֹ  ה ֶנֱאַסר ָלֶהם. ְועֹוד, ׁשֶ  ׁשֶ

יֵמי   ֲהֵרי ּבִ ִליֹּות טֹובֹות, ׁשֶ אֹוָתן ַמְרּגָ
ֹוְפִטים ָיְצָאה רּות, ּוַבת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך  ַהׁשּ
ָהַרג אֹותֹו  מֹוָאב ָהְיָתה. ֵמת ֶעְגלֹון, ׁשֶ

ֲאָרה ׁשְ ּנִ ּתֹו ׁשֶ ,  ֵאהּוד, ּוִמּנּו ֶמֶלְך ַאֵחר, ְוזֹו ּבִ

  

ַקד   .99 א ִאְתּפְ ל ּדָ ם ִמְלָחָמה, ּכָ ר ּבָ ְתּגָ ְוַאל ּתִ
ַע   יָמא, ִלְיהֹוׁשֻ ֵרי. ְוִאי ּתֵ ה, ָהא ְלַאֲחָרא ׁשָ ְלמֹׁשֶ

ָאִר  ֲהוֹו ּדְ ֵרי.  ּוְלִאיּנּון ְזֵקִנים ּדַ ְתֵריּה ׁשָ יכּו יֹוִמין ּבַ
ִגין   ה ֲהוֹו, ּוַמה  ָלאו ָהִכי. ּבְ מֹׁשֶ יָנא ּדְ י ּדִ הּו ִמּבֵ ֻכּלְ ּדְ

ָלא ַנְפקּו ֲעַדִיין   ה, ִאְתָסר ְלהּו ְועֹוד ּדְ ִאְתָסר ְלמֹׁשֶ ּדְ
ׁשֹוְפִטים   יֹוֵמיהֹון ּדְ ָהא ּבְ ִאיּנּון ַמְרְגָלאן ָטָבאן, ּדְ

מֹוָאב ֲהַות.   ָנְפָקא רּות. ּוְבָרֵתיהּ  א ּדְ ֶעְגלֹון ַמְלּכָ ּדְ
ָקִטיל ֵליּה ֵאהּוד. ּוָמנּו ֶמֶלְך ַאֲחָרא,  ִמית ֶעְגלֹון  , ּדְ

ֵדי   ֵבי אּוָמָנא, ּוִבׂשְ ָאַרת, ַוֲהַות ּבְ ּתְ ָרֵתיּה ִאׁשְ ְוָדא ּבְ
ּה ִלְבֵריּה.  ן ֱאִליֶמֶלְך, ַנְסּבָ ּמָ ָאָתא ּתַ יָון ּדְ  מֹוָאב. ּכֵ
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יוָ  ֵדי מֹוָאב. ּכֵ ֵבית אֹוֵמן, ּוִבׂשְ ן ְוָהְיָתה ּבְ
ם ֱאִליֶמֶלְך, ְלָקָחּה ִלְבנֹו. א ׁשָ ּבָ  ׁשֶ

‘Do not provoke them to war’ was told to Moses and that included Joshua and 
the other elders of Israel that were close to Moses and connected to him 
spiritually. Ruth came out only during the time of the Judges that ruled Israel. 
She was the daughter of Eglon, the king of Moab. Eglon was killed by the judge 
Ehud ben Gera to ended the control of Moab over Israel (See Judges 3:12-30). 

Ruth stayed in Moab until Elimelech, from the tribe of Yehuda, moved to Moab 
and Ruth married his son, Boaz. 

ֱאִליֶמֶלְך  .100 אַמר ׁשֶ ם ְוִאם ּתֹ ָרה ׁשָ יְּ   - ּגִ
ל  א ּכָ ה לֹא. ֶאּלָ ּתֶ ִית ְוֹאֶכל ּוִמׁשְ ְרֵכי ַהּבַ ּדַ

ָהְלָכה ִעם   ָרה? ַאֲחֵרי ׁשֶ יְּ ָלְמָדה. ָמַתי ִהְתּגַ
י  (רות א) ָנֳעִמי, ָאז ָאְמָרה ְך ַעּמִ ַעּמֵ

ְבֵני ַעּמֹון  ֵואלַֹהִיְך ֱאלַֹהי. ַנֲעָמה ָיְצָאה ּבִ
י  ֵמי ָדִוד.ּבִ

  

מָּ  .100 ַגְייָרּה ֱאִליֶמֶלְך ּתַ יָמא ּדְ א  ְוִאי ּתֵ ן. ָלא. ֶאּלָ
א אֹוִליַפת.   ּיָ ּתְ יָתא, ּוֵמיְכָלא ּוִמׁשְ ל אֹוְרֵחי ּבֵ ּכָ
ֵדין   ָנֳעִמי, ּכְ ד ַאְזַלת ּבְ יַרת. ְלָבַתר ּכַ ֵאיָמַתי ִאְתַגּיְ

י ִואלַהִיְך ֱאלַֹהי. נַ  (רות א)  ַאְמַרת, ְך ַעּמִ ֲעָמה  ַעּמֵ
יֹוֵמי ּדְ  ְבֵני ַעּמֹון ּבְ  ָדִוד ָנְפָקא. ּבִ

Ruth lived in the house of Elimelech and learned the ways of the Torah. She 
was converted only when she joined Naomi and dedicated her soul to God. 
Ruth 1:16,17 “ , ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ר ֵּתְלִכי ֵאֵל�ֲאׁשֶ -ֵב� ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִי�: ִּכי ֶאלִבי, ְלָעזְ -ִּתְפְּגִעי-ַוּתֹאֶמר רּות ַאל

ַעֵּמ� ַעִּמי, ֵוא�ַהִי� ֱא�ָהי--ָאִלין ” “ ִּכי ַהָּמֶות, --ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות, ְוָׁשם ֶאָּקֵבר; ֹּכה ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ִלי, ְוֹכה יֹוִסיף
 But Ruth replied: “Do not urge me to leave you or to turn from“ ”.ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנ�
following you. For wherever you go, I will go, and wherever you live, I will live; 
your people will be my people, and your God will be my God.” 
“Where you die, I will die, and there I will be buried. Thus may YHVH do to me, 
and worse, if anything but death parts you and me." 

ִוד, ָאַמר  .101 ְרָתה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ּדָ ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
ל ָהעֹוָלם  י ֶאת ּכָ ַדְדּתִ ּמָ ׁשֶ ִוד, ּכְ לֹו, ּדָ
ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ָהיּו,  י גֹוָרלֹות, ִיׂשְ ְלּתִ ְוִהּפַ

ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. ַמה ָזַכְר  ָעׂשּו מֹוָאב ּבְ ֶ י ַמה ׁשּ ּתִ
תּוב? ֵדם  ב ח)-(שמואל ּכָ ֶחבֶ ַוְיַמּדְ ל. ּבַ

א ָהיּו ּבְ ל אֹוָתם ׁשֶ ֹותֹו ֶחֶבל ַנֲחַלת ה'. ּכָ
ֶהם.  ֵמאֹותֹו ֶזַרע, אֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז ּבָ

  

ִוד. ָאַמר ֵליּה,   .101 א ַעל ּדָ ָראת רּוַח קּוְדׁשָ ֵדין ׁשָ ּכְ
יְלָנא ַעְדִבין,   ל ָעְלָמא ָמִדיְדָנא, ְוַאּפִ ד ּכָ ִוד, ּכַ ּדָ

ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו הֲ  ָעְבדּו  ִכיְר וֹו, ּדָ ִיׂשְ ָנא ַמה ּדְ
ִתיב, ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. ַמה ּכְ (שמואל ב  מֹוָאב ּבְ

ל   ח)  ַההּוא ֶחֶבל ַנֲחַלת ְיָי. ּכָ ֶחֶבל. ּבְ ֵדם ּבַ ַוְיַמּדְ
הּו.  ֲהוֹו ֵמַההּוא ַזְרָעא, ַההּוא ֶחֶבל ָאִחיד ּבְ  ִאיּנּון ּדַ

Deuteronomy 32:9 “ ָלתֹול ַנחֲ ֹקב ֶחבֶ ִּכי ֵחֶלק ְיֹהָוה ַעּמֹו ַיעֲ  .” "For YHVH'S portion is His 
people; Jacob is the allotment of His line of inheritance.” The children of Israel 
connect with a ‘line’ to YHVH. 
The Moabites have hurt the Israelites at the time of Moses and even after that. 
They held to the ‘line’ of Israel and got marked for their negative deeds toward 
Israel. King David could identify and kill the Moabites that were from the 
negative seed of those who hurt Israel. 2 Samuel 8:2 “ ַוַּי� ֶאת מֹוָאב ַוְיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל ַהְׁשֵּכב
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ְׁשֵני ֲחָבִלים ְלָהִמית ּוְמלֹא ַהֶחֶבל ְלַהֲחיֹות ַוְּתִהי מֹוָאב ְלָדִוד ַלֲעָבִדים ֹנְׂשֵאי ִמְנָחה ַוְיַמֵּדדם ַאְרָצה אֹותָ  .” “He 
defeated Moab, and measured them with the line, making them lie down on the 
ground; and he measured two lines to put to death and one full line to keep 
alive. And the Moabites became servants to David, bringing tribute.” 

תּוב ְמלֹא ַהֶחֶבל. ַמה זֶּה ְמלֹא  .102 ּכָ
תּוב ּכָ א אֹותֹו ׁשֶ ְמלֹא  (ישעיה ו) ַהֶחֶבל? ֶאּלָ

בֹודֹו. ְוָהָיה אֹוֵמר, ֶזהּו ְלַהֲחיֹות  ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
אֹוָתם אֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז בְּ ְוֶזהּו ְלָהִמית. וְ 

ֶחֶבל,  ְגַלל ֶזה ָאַחז ּבְ ְראּו ַלֲהָמָתה. ּבִ ּנִ ׁשֶ
אֹותֹו ֶחֶבל  ָעׂשּו ּבְ ֶ ט ֶחֶבל ַעל ַמה ׁשּ ּוָפׁשַ

 ַנֲחַלת ה'.

  

ִתיב  .102 ְמלֹא ַהֶחֶבל. ַמהּו ְמלֹא   (שמואל ב ח)  ּכְ
א ַההּוא  יב, ַהֶחֶבל. ֶאּלָ ְכּתִ (ישעיה  (ס''א ביה)  ּדִ

א הּוא  א כָ ְמלֹ  ו) בֹודֹו. ַוֲהָוה ָאַמר, ּדָ ל ָהָאֶרץ ּכְ
ְלַאֲחָייא, ְוָדא הּוא ְלָקְטָלא. ְוַההּוא ֶחֶבל ָאִחיד  
ֶחֶבל,   ְך ָאִחיד ּבְ ִגין ּכָ ִאְתָחזּון ְלָקְטָלא. ּבְ ִאיּנּון ּדְ ּבְ

ַההּוא  ַעְבדּו ּבְ יט ֶחֶבל, ַעל ַמה ּדְ ֶחֶבל ַנֲחַלת   ּוָפׁשִ
 ְיָי. 

The ‘full-line’ was a connection to Malchut that helped King David to tell who to 
kill and who to keep alive.  
Lesson: 
Those who hurt the children of Israel are remembered and when the time comes, 
even after many generations they will be 'corrected'. 

ל אֹותֹו ּוִמְדָין, גִּ  .103 ִמיד ּכָ ְדעֹון ִהׁשְ
ל ֵאּלּו  ִאיר ֵמֶהם ִמּכָ ּלֹא ִהׁשְ ַהזֶַּרע, ׁשֶ
ָדָבר ַאֵחר.  ֵעָצה אֹו ּבְ ָרֵאל ּבְ יקּו ְלִיׂשְ ִהזִּ ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ַהּקָ יקּו ְלִיׂשְ ִהזִּ ּוְלָכל ֵאּלּו ׁשֶ
ְנָאה ְולֹוֵקַח ֵמֶהם  הּוא ׁשֹוֵמר ָלֶהם ׂשִ

ָלֹבא ֵמֶהם טֹוב ם ֲעִתיִדים מֹות. ֲאָבל ִא ְנקָ 
יֵֵּצא  ם ַעד ׁשֶ ָלעֹוָלם, ַמֲאִריְך ָרְגזֹו ְוַאּפֹו ִאּתָ
ְך לֹוֵקַח ְנָקָמה  אֹותֹו טֹוב ָלעֹוָלם, ְוַאַחר ּכָ
ְך ֶזה  י ֶאְלָעָזר, ּכָ ְוִדין ֵמֶהם. ָאַמר ַרּבִ
ָבר. ָאַמר אֹותֹו  רּור ַהּדָ אי, ְוֶזהּו ּבֵ ַוּדַ ּבְ

י אןּתִ ֵלי ָוָהְלָאה חֲ   נֹוק, ִמּכָ ֵבִרים, ַהְתִקינּו ּכְ
יֵדיֶכם ְוִעְרכּו ְקָרב.   ְקָרב ּבִ

  

ָלא   .103 ל ַההּוא ַזְרָעא, ּדְ ֵצי ּכָ ְדעֹון ׁשָ ּוִמְדָין, ּגִ
ָרֵאל   ַאְבִאיׁשּו ְלִיׂשְ ל ִאיּנּון ּדְ ְייהּו, ִמּכָ ִאיר ִמּנַ ַאׁשְ

ה  ִמּלָ ֵעיָטא, אֹו ּבְ ַאבְ ּבְ הּו ּדְ ִאיׁשּו  ַאֲחָרא. ּוְלֻכּלְ
ָרֵאל, קּוְד  ָבבּו,  ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ָנִטיר לֹון ּדְ א ּבְ ׁשָ

ְייהּו   ְייהּו נּוְקִמין. ֲאָבל ִאי ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ִמּנַ ְוָנַטל ִמּנַ
יּה   (דף ק''צ ע''ב)  ַטב ְלָעְלָמא,  ָאִריְך רּוְגֵזיּה ְוַאּפֵ

יק הַ  ָיּפִ הֹון, ַעד ּדְ ן   הּוא ַטב ְלָעְלָמא, ּוָבַתר ִעּמְ ּכֵ
י ֶאְלָעָזר, ָהִכי  ָנִטיל נּוְקָמא ְוִדינָ  ְייהּו. ָאַמר ִרּבִ א ִמּנַ

ה. ָאַמר ַההּוא   ִמּלָ ִרירּו ּדְ אי, ְוָדא הּוא ּבְ הּוא ַוּדַ
יא, ַאְתִקינּו ָמאֵני   אן ּוְלָהְלָאה, ַחְבַרּיָ ַיּנּוָקא, ִמּכָ

יַדְייכּו, ְוַאָגחּו   ְקָרָבא.ְקָרָבא ּבִ
The Judge Gideon killed many of the Moabites but some of them had merits and 
God didn’t let them be killed to allow them to do more good in the world. God 
never forgets those who harm his people but before he takes vengeance or 
‘punishment’, he holds his ‘anger’ until their good comes to the world. 
The Yenukah closed this study telling the rabbis that they can use this study 
as a tool of war (against the negative side). 

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, .104 ַתח ַרּבִ (תהלים  ּפָ
ְרכּו ה'  קג) ִוד ּבָ ּבֵֹרי כַֹח ְוגֹו'. ּדָ ַמְלָאָכיו ּגִ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, .104   ַתח ִרּבִ ַרכּו   (תהלים קג)  ּפָ ּבָ

ּבֹוֵרי כַֹח ְוגֹו'.  (בראשית צ''ח)  ְייָ  ִוד  ַמְלָאָכיו ּגִ ּדָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

61 DailyZohar.com  
 

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶלְך ִהְזִמין ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ַהּמֶ
ֵהם  ַמִים, ׁשֶ ָ הּוא, ְוִהְזִמין ֶאת ּכֹחֹות ַהׁשּ
ף ֶאת  ּתֵ ָאר ֲחָילֹות, ְוׁשִ ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ּוׁשְ

רּוְך נִ  דֹוׁש ּבָ ם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ָמתֹו ִאּתָ ׁשְ
ָכל הּוא. זֶ  יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ְרכּו ה' ּכָ תּוב ּבָ ּכָ הּו ׁשֶ

י ֶאת ה'.  ְרִכי ַנְפׁשִ ְלּתֹו ּבָ ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ
ָרכֹות.  ל ַהּבְ ַנְפׁשֹו ּכָ  ָחַתם ּבְ

ין   ִריְך הּוא, ַזּמִ א ּבְ קּוְדׁשָ ין ְלָבְרָכא ּלְ א ַזּמִ ַמְלּכָ
יִלין,   ַאר ַחּיָ ֵלי, ּוׁשְ א ּוַמּזָ ִאיּנּון ּכָֹכַבּיָ ַמָיא, ּדְ ְלֵחיֵלי ׁשְ
ֲהַדְייהּו, ְלָבְרָכא   יֵליּה ּבַ ְמָתא ּדִ ַתף ְלִנׁשְ ְוׁשָ

ק ַר ּלְ ִריְך הּוא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבָ א ּבְ כּו ְיָי  ּוְדׁשָ
י   ַרִכי ַנְפׁשִ ְלּתֹו ּבָ ָכל ְמקֹומֹות ֶמְמׁשַ יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ּכָ

ְרָכאן.  ל ּבִ יּה ּכָ ַנְפׁשֵ  ֶאת ְיָי. ָחִתים ּבְ
Psalms 103:20 “ קֹול ְּדָברֹוָּבֲרכּו ְיהוָה ַמְלָאָכיו ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשֹמַע ּבְ  .” 
“Bless YHVH, you His angels, Mighty in strength, who perform His word, 
Obeying the voice of His word!” King David invites the angels to bless God 
together with the heavens, the stars, Zodiac constellations, and others. He joins 
them with his soul to bless the Holy One Blessed be He.  
Psalms 104:1 “ ָָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְיהָוה ֱא�ַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּת.” “Bless YHVH, O 
my soul! O YHVH my God, You are very great; You are clothed with splendor 
and majesty,”  
King David made blessings with his soul to glorify God and by that, he could 
make greater connections and adhere to the light that flows to this world. 

תּוב  .105 ּכָ ִהְזִמין ַמְלֲאֵכי ָמרֹום ְלָבְרכֹו, ׁשֶ
ּלֹא ָבאּו  ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ְוגֹו', ְוַעד ׁשֶ ּבָ

ים ָרֵאל ַמְלֲאֵכי ָמרֹום ָהיּו ִישְׂ  עֹוׂשִ
ָרֵאל  אּו ִיׂשְ ּבָ יָון ׁשֶ יָּה. ּכֵ ִמים ֲעׂשִ ּלְ ּוְמׁשַ
ָמע,  ה ְוִנׁשְ ְוָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני ְוָאְמרּו ַנֲעׂשֶ
ֵרת, ִנְכְללּו  ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ יָּה ִמּמַ ָלְקחּו ֲעׂשִ

ָראֵ  ֶאֶרץ ִיׂשְ יָּה ָהְיָתה ּבְ ל ִבְדָברֹו. ּוֵמָאז ֲעׂשִ
ם, ּוַמְלָאִכים ְקדוֹ  ָרֵאל ְלַבּדָ ם. ִיׂשְ ים ְלַבּדָ ׁשִ

ּבֵֹרי כַֹח  יָּה, ְוָלֵכן ּגִ ִליִמים ֲעׂשִ ּגֹוְמִרים ּוַמׁשְ
ֹמַע.  ְך ִלׁשְ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ י ְדָברֹו ּבַ עֹׂשֵ
יָּה  ְקחּו ֵמֶהם ֲעׂשִ ּלָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ ַאׁשְ

ָמה ָבֶהם.   ְוִהְתַקיְּ

  

ְכִתיב  ְלַמְלֲאֵכי ין ַזמִּ  .105 ְמרֹוָמא ְלָבְרָכא ֵליּה, ּדִ
ָרֵאל, ַמְלֲאֵכי   ַרכּו ְיָי ַמְלָאָכיו ְוגֹו', ְוַעד ָלא ָאתּו ִיׂשְ ּבָ
ָאתּו   יָון ּדְ ּיָה. ּכֵ ֵמי ֲעׂשִ ּלְ י ְוׁשַ ְמרֹוָמא ֲהוֹו ַעְבּדֵ

ִסיַני, ְוָאְמרוּ  ָרֵאל, ְוַקְיימּו ַעל טּוָרא ּדְ (שמות  ִיׂשְ
ה ַנעֲ  כד) ָמע, ׂשֶ ֵרת,   ְוִנׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ יה ִמּמַ ּיָ ַנְטֵלי ֲעׂשִ

ַאְרָעא   ה ֲהַות ּבְ ּיָ ין, ֲעׂשִ ּדֵ ְדָברֹו. ּוִמּכְ ִלילּו ּבִ ִאְתּכְ
ין   ְלחֹוַדְייהּו, ּוַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ּדְ
יה. ְוַעל   ּיָ ֵלִמין ֲעׂשִ ְמִרין ּוׁשְ ָרֵאל ּגַ ְלחֹוַדְייהּו. ִיׂשְ ּבִ

א ּבֹוֵרי כֹחַ  ּדָ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר   ּגִ י ְדָברֹו ּבְ עֹוׂשֵ
יה   ּיָ ָנְטלּו ֲעׂשִ ָרֵאל, ּדְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ מֹוַע. ַזּכָ ִלׁשְ

הּו.  ים ּבְ ְייהּו, ְוִאְתָקּיָ  ִמּנַ
‘Bless YHVH, you His angels….who perform His word’. The angels were acting 
upon the commands of God. After the children of Israel received the Torah 
saying "we will do and obey", the ‘action’ part was taken from the angels. Now 
the angels listen to the words of God and the Israelites perform the actions. 
Malchut is the most important world because it’s the purpose of Creation. To 
experience and have the desire for the Light, Malchut was elevated to Binah 
during the Creation process. For that reason, Binah and Malchut represented 
by the same letter ה H in the YHVH name. It indicates that Malchut has vessels 
for the light of Binah. 
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Malchut is the world of Action, ‘Asiah’, and represents the words of God ( דבר
 .Binah is called ‘hearing’ and on a human face, it is the aspect of the ears .(השם
Binah ‘listens’ to the words of God and deliver it to Malchut for actions. Malchut 
‘listens’ to Binah and act upon it. 
‘Mighty in strength’ is the angels and now ‘who perform His word’ is the children 
of Israel that follow the correction process of the world by drawing the Light of 
Binah to Malchut. 

ינֹוק,  .106 ֹמר ַעְצְמָך ָאַמר אֹותֹו ּתִ ׁשְ
ְלַבד ָלְקחּו  ַבח ֶזה ּבִ ֵכֶליָך. ְוִכי ׁשֶ ְוַהְצַלח ּבְ
ַבח ֶזה ָמָצאנּו,  ָרֵאל, ְולֹא ַאֵחר? ָאַמר, ׁשֶ ִיׂשְ
ָך  ַחְרּבְ יָון ׁשֶ ינֹוק, ּכֵ ְולֹא ַאֵחר. ָאַמר אֹותֹו ּתִ

ָראוּ  ֵאיְנָך ְמַנְעְנָעּה ּכָ י,  לֹא ִהְצִליָחה, אֹו ׁשֶ
ֵאר ַהֶחֶרב לְ  עֹוֵרְך ְקָרב.ַהׁשְ  ִמי ׁשֶ

  

ְרָמְך ְוַאְצַלח   .106 ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ְנַטר ּגַ
ָרֵאל,   ְלחֹודֹוי ָנְטלּו ִיׂשְ א ּבִ ָבָחא ּדָ ָמאָנְך. ְוִכי ׁשְ ּבְ
ְחָנא, ְוָלא   ּכַ א ֶאׁשְ ָבָחא ּדָ ְוָלא ֲאְחָרא. ָאַמר ׁשְ

יָלְך ָלא  יָון  ַאְחָרא. ָאַמר ֲההּוא ְינּוָקא, כֵּ  א ּדִ ַחְרּבָ ּדְ
ַבק   ָקא ֲחֵזי, ׁשְ ּדְ ַאְצַלח. אֹו ַאְנּתְ ָלא ְמַנְעְנָעא ֵליּה ּכַ

ח ְקָרָבא. ַאּגָ א ְלַמאן ּדְ  ַחְרּבָ
The Yenuka challenges Rabbi Elazar for his answer, telling him that his ‘sword’ 
wasn’t properly raised to win. He was hinting that there is more to explain 
beyond listening and acting, Malchut and Binah. 

ּלֹא ִנְמַסר ְלַמְלָאִכים   .107 ַבח ֶעְליֹון ׁשֶ ׁשֶ
ָרֵאל,  א ַיַחד ִעם ִיׂשְ ם, ֶאּלָ ֶעְליֹוִנים ְלַבּדָ
ם  ָרָכה ִנְמְסָרה ָלֶהם ְלַבּדָ ִמיהּו? ָקדֹוׁש. ּבְ

ְמסְ  ּנִ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ֲאָבל ָקדֹוׁש לֹא לְ  ָרהּכְ ִיׂשְ
ָרֵאל.  א ִעם ִיׂשְ ם, ֶאּלָ ִנְמַסר ָלֶהם ְלַבּדָ
ָרֵאל.  א ִעם ִיׂשְ ה ֶאּלָ ָ ים ְקֻדׁשּ ׁשִ ּלֹא ְמַקּדְ ׁשֶ

תּוב אַמר, ַוֲהֵרי ּכָ ְוָקָרא ֶזה  (ישעיה ו) ְוִאם ּתֹ
ָרֵאל   ׂשְ יִּ ְזַמן ׁשֶ ֶאל ֶזה ְוָאַמר, ָמַתי? ּבִ

ים ְלַמטָּ  ׁשִ ָרֵאל לֹא . וְ הְמַקּדְ ׂשְ יִּ ַעד ׁשֶ
ה, ֵהם ֵאיָנם אֹוְמִרים   ים ְלַמּטָ ׁשִ ְמַקּדְ

ה.  ָ  ְקֻדׁשּ

  

ֵאי   .107 ָלא ִאְתְמַסר ְלַמְלֲאֵכי ִעּלָ ָאה ּדְ ָבָחא ִעּלָ ׁשְ
ָרֵאל, ַמאן ִאיהּו.   ֲהֵדי ִיׂשְ א ּבַ ְלחֹוַדְייהּו, ֶאּלָ ּבִ

ָרָכה ִאְתְמַסר לֹון  ְלחֹוַדְייהּו, כְּ ָקדֹוׁש. ּבְ ָמה  ּבִ
ְמַסר  ִאּתְ ָרֵאל. ֲאָבל ָקדֹוׁש, ָלא ִאְתְמַסר לֹון    ּדְ ְלִיׂשְ

י   ׁשֵ ָלא ְמַקּדְ ָרֵאל. ּדְ ֲהֵדי ִיׂשְ א ּבַ ְלחֹוַדְייהּו, ֶאּלָ ּבִ
יָמא, ְוָהא   ָרֵאל. ְוִאי ּתֵ ֲהֵדי ִיׂשְ א ּבַ ה, ֶאּלָ ָ ְקדּוׁשּ

ִתיב  ְוָאַמר, ֵאיָמַתי  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה  (ישעיה ו)  ּכְ
ִזְמ  ָרֵאל ְמַקּדְ ּבְ ִיׂשְ ָרֵאל  ָנא ּדְ ִיׂשְ א. ְוַעד ּדְ י ְלַתּתָ ׁשֵ

ה. ָ א, ִאיּנּון ָלא ַאְמֵרי ְקדּוׁשּ י ְלַתּתָ ׁשֵ  ָלא ְמַקּדְ

The blessings of the Holy One were not given just to the angels. The angels 
connect to the Right and Left columns and they need the Israelites to connect 
to the Central Column. 
Isaiah 6:3 “ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו” “And one 
called out to another and said, "Holy, Holy, Holy, is YHVH of hosts, The whole 
earth is full of His glory.” 
This Zohar reveals that the angels can’t say the ‘Kedusha’ (Holy, Holy, Holy) 
until the Israelites in the world below say it in order to connect to the Central 
Column. 
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ה עֹוָלה  .108 ָ ֻדׁשּ ּקְ ּום ׁשֶ ה ִמׁשּ לֹׁשָ ְ ִמׁשּ
ַניִ  ְ  -ם, ְוַהְינּו, ְוָקָרא ֶזה עֹוָלמֹות, ְולֹא ִמׁשּ

ַנִים. ְוָאַמר  -ֶאל ֶזה  ֲהֵרי ֶאָחד.  -ֲהֵרי ׁשְ
ֶנֶגד  ה עֹוָלמֹות ֵהם ּכְ לֹׁשָ ה. ׁשְ לֹׁשָ ֲהֵרי ׁשְ
ל  ַבח ׁשֶ ְך ׁשֶ ּום ּכָ ֹות. ּוִמׁשּ לֹׁש ְקֻדׁשּ ׁשָ

ה ְלַמטָּ  ָ ּלֹוְקִחים ְקֻדׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ם.ִיׂשְ  ה ְלַבּדָ

  

108.  ָ ְקדּוׁשּ ִגין ּדִ ַלת ָעְלִמי ּבְ ָקא, ְוָלא  ה ִמּתְ ן ַסּלְ
ֵרין.   ֵרין, ְוַהְיינּו, ְוָקָרא ֶזה, ָהא ַחד. ֶאל ֶזה, ָהא ּתְ ִמּתְ
ְבַלְייהּו   ַלת ָעְלִמין, ִאיּנּון ָלּקֳ ָלָתא. ּתְ ְוָאַמר, ָהא ּתְ

ְך  ֹות. ּוְבִגין ּכָ ַלת ְקדּוׁשּ ַנְטִלין  ּתְ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ ָבָחא ּדְ ׁשְ
א ְלַתּתָ  ְלחֹוָדְייהּו. ְקדּוׁשָ  א ּבִ

‘And one called out to another’ is the aspect of the angels from the Right and 
Left columns facing each other and representing the worlds of Briah (Creation) 
and Yetzirah (Formation). The souls of the Israelites are from the Central 
column. They connect to the world of Asiah (Action) and can complete the 
connection together with the angels above to draw light to the world below. 

ְך ֶזה ַוּדַ  .109 י ֶאְלָעָזר, ּכָ אי, ָאַמר ַרּבִ
ֲהֵרי   ַאְרנּו, ׁשֶ ַאְרנּום. ְועֹוד ּבֵ ּוְדָבִרים ֵאּלּו ּבֵ

ה שָׁ  ָרֵאל ְלַמּטָ ֹות ִנְמְסרּו ְלִיׂשְ לֹׁש ְקֻדׁשּ
סּוק ֶזה, ם ִוְהִייֶתם   (ויקרא כ) ִמּפָ ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ

ים, י ָקדֹוׁש ֲאִני ה'.  (שם) ְקדֹׁשִ ּכִ
ם  ּתֶ ׁשְ ים -ְוִהְתַקּדִ   -  ֶאָחד. ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ה'   ַנִים. ּכִ אן   -ׁשְ ה. ּכָ לֹׁשָ ֲהֵרי ׁשְ
ה. ָאַמר לֹו, ָנֶאה, ַוֲהֵרי  ִנְמ  ָ ְסָרה ָלֶהם ְקֻדׁשּ

ְרּתָ  יהּו ֵמֲאחֹוֵרי  לֹא ִנְזּכַ ַקְחּתִ ּלְ רַֹמח ַעד ׁשֶ  ּבָ
אן ָוָהְלָאה  יהּו ְבָיְדָך. ִמּכָ ְמּתִ ְכֵתְפָך ְוׂשַ

הּוא ְביָ  רַֹמח, ׁשֶ זֵָּכר ּבָ קֹום ּתִ ְדָך. ׁשּוב ַלּמָ
 . ַאְרּתָ ִהׁשְ  ׁשֶ

  

י ֶאְלעָ  .109 ין  ָזר, ָהִכי הּוא וַ ָאַמר ִרּבִ ין ִאּלֵ אי, ּוִמּלִ ּדַ
ֹות   ַלת ְקדּוׁשּ ָהא ּתְ אֹוִקיְמָנא לֹון. ְותּו אֹוִקיְמָנא, ּדְ
א. ִמן ַהאי ְקָרא,   ָרֵאל ְלַתּתָ ִאְתְמָסרּו ְלִיׂשְ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי.   ים, ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ

ם ַחד. ִוְהִיי  ּתֶ ׁשְ י ָקדֹוׁש  ְוִהְתַקּדִ ֵרין. ּכִ ים ּתְ ֶתם ְקדֹוׁשִ
ה.   ָ ָלָתא. ָהָכא ִאְתְמַסר לֹון ְקדּוׁשּ ֲאִני ְיָי, ָהא ּתְ

ַרת ֵמרּוְמָחא, ַעד  אָ  ַמר ֵליּה ָיאּות. ְוָהא ָלא ִאְדּכְ
נַ  יָדְך.  ּדְ י ָלְך ּבִ ּוִ ְתָפְך, ְוׁשַ ַתר ּכִ ְטַלת ֵליּה ֲאָנא ִמּבָ

ר ְלרוּ  ְדּכַ אן ּוְלָהְלָאה ּתִ יָדְך.  ִמּכָ ִאיהּו ּבִ ְמָחא, ּדְ
ְבַקת.  ׁשַ  ּתּוב ְלֲאָתר ּדְ

Rabbi Elazar explains that the Kedusha comes from the verse (Leviticus 11:44) 
“ ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ  יֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכםִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא�הֵ 
 For I am YHVH your God. Consecrate yourselves therefore, and'“ ”ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ
be holy, for I am holy. And you shall not make yourselves unclean with any of 
the swarming things that swarm on the earth.” 
‘Consecrate yourselves’ is for the first ‘Holy’ 
‘and be holy’ for the second ‘Holy’ 
‘for I am holy’ for the third ‘Holy’. 
The Yenuka praised Rabbi Elazar for his explanation and ask him to go back to 
the study of blessings. 

ָאנּו  .110 ָבִרים ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ַהּדְ ָאַמר ַרּבִ
ְרכּו? ָבֶהם, בִּ  ְרכּו, ַמה זֶּה ּבָ ְבָרָכה ֵהם. ּבָ

ָרכֹות   ל ַהּבְ ּכָ קֹום ׁשֶ ָרכֹות ִמּמָ יַכת ַהּבְ ְמׁשִ
ֵרָכה,  ֲעׂשֹות ּבְ ּנַ ֵמרֹב יֹוְצאֹות, ַעד ׁשֶ

ִים   ֶכת, ּוִמּתֹוְך רֹב ַהּמַ ְמׁשֶ ּנִ יכּות ׁשֶ ְמׁשִ

  

ְבָרָכה   .110 הּו, ּבִ ֲאָנן ּבְ ין ּדַ י ֶאְלָעָזר, ִמּלִ ָאַמר ִרּבִ
ַרכּו, ַמאי בָּ  ְרָכאן, ֵמֲאָתר  ִאיּנּון. ּבָ יכּו ּבִ ַרכּו. ְמׁשִ

ֵר  ִיְתַעְבּדּון ּבְ ְרָכאן ָנְפִקין, ַעד ּדְ ָכל ּבִ ָכה.  ּדְ
יְך,  ִאְתְמׁשִ יכּו ּדְ יאּו ְמׁשִ ְסּגִ ַמִיין   ּבִ ּוִמּגֹו ְסִגיאּו ּדְ
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ה ָדִגים  ִים ַהְרּבֵ ֵרָכה ִמיָּד ִיְרּבּו ַהּמַ אֹוָתּה ּבְ ּבְ
יַכת ַמִים ַמה  ְלַכּמָ  ה ִמיִנים, ְואֹוָתּה ְמׁשִ

ִאיר ִמּתֹוְך אֹוָתּה   יכּות אֹור ַהּמֵ ִהיא? ה' ְמׁשִ
ִאיָר  ּמְ ְקַלְרָיה ׁשֶ מְ ַאְסּפַ ּנִ ְך ִמְלַמְעָלה ה ׁשֶ ׁשָ

ה.  ְלַמּטָ

ה   ׁשּון ַמִיין נּוֵני ַסִגיִאין, ְלַכּמָ ד ִיּפְ ֵרָכה, ִמּיַ ַהִהיא ּבְ ּבְ
ְנהֹוָרא  ִזיִנין. ְוַההּוא ְמׁשִ  יכּו ּדִ יכּו ַמאי הּוא. ה' ְמׁשִ

ַנֲהָרא,   ְקַלְרָיָאה ּדְ ָנִהיר, ִמּגֹו ַההּוא ַאְסּפַ ּדְ
א  ְך ֵמֵעיּלָ ִאְתְמׁשָ א. ּדְ  ְלַתּתָ

Rabbi Elazar continues the study about blessings. He says that blessings come 
from Binah, which is the source of all blessings. Binah is like a water pool of 
abundant blessings. The pool has much fish of many kinds. The blessings from 
the pool, Binah, flow down to Malchut through the Sefirot of Zeir Anpin. 
Lesson;  
Tzadikim of high level nourish from the water of life coming from Binah and for 
that they are called ‘fish of the Sea’, ‘נוני ימא’. 

 
ֵבית   .111 ֵהם ּבְ ֶזה ְלַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים, ׁשֶ

ְרכּו ה'.   ל ַהּגֶֹרן ָהֶעְליֹון, ֶנֱאַמר ּבָ ָמרֹום ׁשֶ
ְרכּו ֶאת ה'?  ה, ַמּדּוַע ּבָ ִבים ְלַמּטָ יֹּוׁשְ ָאנּו ׁשֶ
ָאנּו ְצִריִכים ִלְמׁשְֹך ָעֵלינּו ֶאת  ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ֵנס ֶלְך ִלְראֹות  ָהֶאת ַהזֹּאת, ּוָבּה ִנּכָ ַלּמֶ

  

ֵבי ְמרֹוָמא  הַ  .111 ִאיּנּון ּבְ ֵאי, ּדְ אי ְלַמְלֲאֵכי ִעּלָ
ַיְתֵבי   ַרכּו ְיָי. ֲאָנן ּדְ ַמר ּבָ ָאה, ִאּתְ ִאָדָרא ִעּלָ ּדְ
ֲאָנן ְצִריִכין   ִגין ּדַ ַרכּו ֶאת ְיָי. ּבְ א, ֲאַמאי ּבָ ְלַתּתָ

ָכא  י  ְלַאְמׁשָ ֲעָלן, ְלַהאי ֶאת, ּוָבה ֵניעּול ְלַגּבֵ
א, ְלַאֲחָזָאה  א ָאַמר  ַמְלּכָ ַאְנּפֹוי. ְוַעל ּדָ
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ִוד, ָניו. ְוָלֵכן ָאַמר ּדָ ִני אֲ  (תהלים יז) ּפָ
אי. ְוָלֵכן  ַוּדַ ֶצֶדק ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך. ֲאִני ּבְ ּבְ

ה  ִפּלָ ית ַהּתְ ְרכּו ֶאת ה', ִלְמׁשְֹך   -ֵראׁשִ ּבָ
ָאנּו  ינּו ָהֶאת ַהזֹּאת. ְוֵכיָון ׁשֶ ַעל ָראׁשֵ

ִכים ָעֵלינּו ֶאת ָה''אֶ  ת'' ַהזֹּאת, ֵיׁש ָלנּו מֹוׁשְ
ַח.  ּבֵ ה ּוְלׁשַ ִפּלָ  לֹוַמר ּתְ

ִוד, ֶצֶדק   (תהלים יז) ּדָ ֶניָך, ֲאִני ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ּפָ ֲאִני ּבְ
ַרכּו ֶאת ְיָי,   ְצלֹוָתא, ּבָ ירּוָתא ּדִ ְך, ׁשֵ אי. ּוְבִגין ּכָ ַוּדַ

ן ַהאי  ָכא ַעל ֵריׁשָ ָכן   ְלַאְמׁשָ ֲאָנן ַמׁשְ ֶאת. ְוֵכיָון ּדַ
ֵמיַמר ְצלֹוָתא,  ְלַהאי ֶאת ֲעָלָנא, ִאית ָלן לְ 

ָחא.  ּבְ  ּוְלׁשַ
We start our main prayer with “�ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמֹבָר”, “Blessed YHVH the blessed” 
With the words ‘ָּבְרכּו ֶאת’ of this blessing we connect Malchut to the source of all 
blessings (Zohar Teruma #169). The word ‘את’ has the first and last letters of 
the Hebrew Alef-Bet and they represent the connection of the beginning and the 
end/purpose of Creation/Malchut. 
After this blessing that connects and draw the light from Binah, we continue 
with our prayers. 
Psalms 17:15 “�ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני� ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶת.” “With righteousness, I will 
come to see your face; I will be satisfied with Your image when I awake.” 
King David expressed his desire for the Light and tells us how he comes closer 
to the Light. 
‘With righteousness’ is the aspect of the purity of Malchut that when coming to 
connect to Zeir Anpin. 

ּלֹא  .112 ְוָלֵכן ָאסּור ְלָבֵרְך ָאָדם ַעד ׁשֶ
תֹו ְוִיְמׁשֹ  ִפּלָ ל ָהָאָדם ּתְ ּלֵ ְך ֶאת ָה''ֶאת'' ִיְתּפַ

ים ִויָבֵרְך ְלָאָדם ַהזֹּאת ַעל רֹאׁשֹו. ְוִאם ַיְקּדִ 
ָמה  יְך ְלאֹותֹו ָאָדם ּבָ ה, ֲהֵרי ִהְמׁשִ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ְמקֹום ָה''ֶאת'' ַהזֹּאת.  ַעל רֹאׁשֹו ּבִ
  

ר ָנׁש, ַעד ָלא   .112 ְך ָאסּור ְלָבְרָכא ְלּבַ ּוְבִגין ּכָ
ר ָנׁש ְצלֹוֵתיּה,  יּה ְלַהאי   ִיְצֵלי ּבַ יְך ַעל ֵריׁשֵ ְוַיְמׁשִ

ַקְדִמיָתא, ָהא  ֶאת. ְוִאי  ר ָנׁש ּבְ ים ִויָבֵרְך ְלּבַ ַיְקּדִ
ֲאָתר   יּה, ּבַ ָמה ַעל ֵריׁשֵ ר ָנׁש ּבָ יְך ְלַההּוא ּבַ ַאְמׁשִ

ַהאי ֶאת.   ּדְ
For the above reason of ‘with righteousness’, we shouldn’t bless another person 
until we pray and draw the Light from above. Blessing another person draws 
that person’s energy above the head and it affects our day.  
Even if one prays in a minyan every morning, he should make the morning 
blessings before leaving home. Women should do at least the 18-morning 
blessings and the Shema Israel before leaving home. 
It’s better to avoid even simple work at home before praying. We pray first to 
draw light into everything we do. When we start early morning with proper 
blessings, we have the support we need. We also don’t eat or drink before 
finishing the morning prayer or at least after reading the Shema Israel prayer. 
Only after we nourish the soul we feed the body because if we reverse priorities 
then the body and evil inclination have greater control over our actions. 
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2018/07/BirkotHashachar2.pdf 

תּוב  .113 ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים ּכָ ְוָלֵכן ַלּמַ
ְרכּו ה', ְוָאנּו ֶאת ה', ְלתֹוֶסֶפת. ָאַמר  ּבָ
ָרב  ֵלי ַהּקְ ּכְ י ׁשֶ אי ֲהֵרי ָיַדְעּתִ ינֹוק, ַוּדַ אֹותֹו ּתִ

  
ִתי .113 ֵאי ּכְ ְך, ְלַמְלֲאֵכי ִעּלָ ַרכּו ְיָי. ַוֲאָנן  ּוְבִגין ּכַ ב ּבָ

אי ָהא ְיַדְעָנא  ֶאת ְיָי ְלתֹוֶספֶ  ת ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ַוּדַ
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לְּ  ֶהם  (ִאם ִּתְזֹּכר) ָך ֵהם טֹוִבים,ׁשֶ ִהזֵָּכר ּבָ
ע בּוַרת ָהָאָדם ׁשֶ אי ּגְ ֵחם, ַוּדַ ּכָ ׁשְ ֹוֵרְך  ְוַאל ּתִ

ּבֵֹרי  רַֹמח, ְוֶחֶרב ִהיא. ֲאָבל ַמה זֶּה ּגִ ְקָרב ּבָ
ָברֹו? ָאַמר כַֹח  קֹול ּדְ ֹמַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ עֹׂשֵ

י. ָאַמר אֹותֹו  י ֶאְלָעָזר, ֲהֵרי ָאַמְרּתִ ַרּבִ
ינֹוק, ֲהֵרי ָיַדְעּתִ  ּכַֹח ְזרֹוֲעָך ֶנֱחַלׁש,  ּתִ י ׁשֶ

ּלֹא ְלַהְמּתִ  ֵעת הּוא ְזַמן ׁשֶ א ּכָ ין, ֶאּלָ
יְסְטָראֹות ֶאֶבן ַאַחר ֶאֶבן,  ַבּלִ ְלַהְלקֹות ּבְ

מוֹ  ּנֱֶאַמר ּכְ ַלע ּוָבֶאֶבן.  א יז)-(שמואל ׁשֶ ּקֶ ּבַ
י ֶאְלָעָזר,  ַמח ַרּבִ ְבִהילּות ֶזה ַאַחר ֶזה. ׂשָ ּבִ

י ַאבָּ  ְמחּו ַרּבִ  א ְוַהֲחֵבִרים.ְוׂשָ

יָלְך ָטִבין ִאיּנּון, ָמאֵני ְקָרָבא ּדִ (ס''א אי  ּדְ
הֹון ְוָלא  תדכר)  ַכר ִמּנְ בּוָרה  ִאְתּדְ י לֹון, ַוָדאי ּגְ ְנׁשֵ ּתִ

ח ְקָרָבא ַאּגָ ַבר ָנׁש ּדְ רּוְמָחא   (דף קצ''א ע''א) ּדְ ּבְ
י ְדָברֹו   ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ א ִאיהּו. ֲאָבל ַמהּו ּגִ ְוַחְרּבָ
י ֶאְלָעָזר ָהא   קֹול ְדָברֹו. ָאַמר ִרּבִ מֹוַע ּבְ ִלׁשְ

ֵחיָלא   ֲאָמִרית. ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ָהא ְיַדְעָנא ּדְ
א ִאיהּו ִעָדָנא,   ּתָ יָלְך ִאְתֲחָלׁש. ַהׁשְ ְדרֹוָעא ּדִ ּדִ

ָלא לְ  ִקיְרָטא, ַאְבָנא  ּדְ א ְלַאְלָקָאה ּבְ ָנא, ֶאּלָ ַאְמּתְ
ָמה ְדאַ  ַתר ַאְבָנא. ּכְ ַלע   (שמואל א יז)  ּתְ ָאֵמר ּבָ ּקֶ ּבַ

י ֶאְלָעָזר.   י ִרּבִ א. ַחּדֵ ַתר ּדָ א ּבָ ְבִהילּו ּדָ ְוֶאֶבן. ּבִ
א.וְ  א ְוַחְבַרּיָ י ַאּבָ  ַחּדּו ִרּבִ

The angels bless 
Psalms 103:20 “ ָאָכיו ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְּדָברֹוהָוה ַמלְ ָּבֲרכּו יְ  .” “Bless YHVH, you 
His angels, Mighty in strength, who perform His word, Obeying the voice of His 
word!” 
In Malchut, we say “�ָּבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָר”, “Bless YHVH the blessed” 
Having the word ‘את’ before YHVH so we can draw the light to Malchut 
The Yenuka said that since Rabbi Elazar became weak with ‘sword’, it’s time for 
an intensive attack. 
Lesson;  
with the revelation of Light through the study of Torah we kill and remove the 
negativity of the other-side. Rabbi Elazar, Rabbi Aba, and the other friends were 
happy that the child with his holy spirit is about to reveal more Torah secrets. 

ינֹוק ְוָאַמר, .114 ַתח אֹותֹו ּתִ (שיר  ּפָ
נֹות  השירים א) חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ ׁשְ

ֲאִני ְירּושָׁ  ְרֻאִני ׁשֶ ַחְרחֶֹרת  ָלִים ְוגֹו'. ַאל ּתִ ׁשְ
ְרׁשּוָה. ֲאָבל  לּו ֲהֵרי ּפֵ ָבִרים ַהּלָ ְוגֹו'. ּדְ
ה ַלֲאהּוָבּה,  תֹוְך ַאֲהָבה ַרּבָ ִהיא ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ּלֹא ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל ִמּתוֹ  ְך ּדַֹחק ָהַאֲהָבה ׁשֶ
ּלֹא קֶֹטן ַרב ַעד ׁשֶ  ַמְקִטיָנה ַעְצָמּה ּבְ

ה  (ֶאת) ִנְרֶאה ל ְנֻקּדָ ה, ַרק ַקְטנּות ׁשֶ ּנָ ִמּמֶ
ל (ּוַמִהי? י') ַאַחת, ה ִמּכָ ּסָ . ְוָאז ִמְתּכַ

חֹוָרה ֲאִני,  ַהֲחָילֹות ּוַמֲחנֹוֶתיָה ְואֹוֶמֶרת ׁשְ
ֵאין בָּ  ָאר ָהאֹוִתיֹּות. ׁשֶ ׁשְ מֹו ּבִ אֹות ַהזֹּו לֶֹבן ּכְ

חֹוָרה ֲאִני. ְוֵאין ִלי ָמקֹום לְ  ַהְכִניְסֶכם ְוֶזה ׁשְ
ָאֳהֵלי ֵקָדר  ָנַפי. ּכְ ַחת ּכְ ִנינּו, זֹו י',  -ּתַ ׁשָ

  

ַתח ַההּוא ַיּנּוָקא ְואָ  .114 (שיר השירים  ַמר, ּפָ
ַלם ְוגֹו'. ַאל   א)  נֹות ְירּוׁשָ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ ׁשְ

ְראּוִני ׁשֶ  ין ָהא  ּתִ ין ִאּלֵ ַחְרחֶֹרת ְוגֹו'. ִמּלִ ֲאִני ׁשְ
ׁשַ  י  אּוְקמּוָה. ֲאָבל ּבְ י ְלַגּבֵ ִאיִהי ּגֹו ְרִחימּו ַסּגִ ֲעָתא ּדְ

ִחיקּו   ל,  ְרִחיָמָהא, ִמּגֹו ּדְ ָלא ַיְכָלה ְלִמְסּבַ ְרִחימּו, ּדְ
ָלא   (ר''ג ע''ב) ַאְזִעיַרת ְזִעירּו ַסִגי, ַעד ּדְ ְרָמּה ּבִ ּגַ

ְנקּוָדה   (את)  יַאת ִאְתֲחזִ  א ְזִעירּו ּדִ ּה, ֶאּלָ ִמּנָ
ל ֵחיִלין  (ומאי איהי י') ֲחָדא,  ְסָיא ִמּכָ ֵדין ִאְתּכַ . ּכְ

יָלּה. ְוִאיִהי ַאְמַרת ׁשְ  ְרָיין ּדִ ֵלית  ּוַמׁשִ חֹוָרה ֲאִני, ּדְ
ַאר ַאְתָוון. ְוָדא   ׁשְ ויּה, ּכִ ַגּוִ וָרא ּבְ א ִחּוָ ָאת ּדָ ּבְ

חֹוָרה ֲאִני, ְוֵלי חֹות  ׁשְ ת ִלי ֲאָתר ְלַאֲעָלא ְלכֹון ּתְ
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ּה לֶֹבן בִּ  ֵאין ּבָ לֹֹמה  ׁשֶ יִריעֹות ׁשְ זֹו   -ְפִנים. ּכִ
 ו'.

ור  ּה ִחּוָ ֵלית ּבָ א י', ּדְ ֵניָנן, ּדָ ָאֳהֵלי ֵקָדר, ּתָ אי. ּכְ ְדּפָ ּו  ּגַ
א ו'.  לֹמֹה, ּדָ יִריעֹות ׁשְ  ְלגֹו. ּכִ

When Malchut, the Shechina, has great love and desire for her lover, Zeir Anpin. 
She can’t bare a separation from him and she reduces herself to a single point, 
which is the aspect of the letter Yod י. 
Songs 1:5 “  ִ ם ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות ְׁש�ֹמהְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּבנֹות ְירּוָׁשָל ” "I am black but lovely, 
O daughters of Jerusalem, Like the tents of Kedar, Like the curtains of 
Solomon.” 
The letter Yod י is a small simple dot. It is floating above the baseline to represent 
the highest levels of Keter and Chokmah that Malchut wishes to connect to. 
‘Like the tents of Kedar’ - The Yod י like no other letters that have a white space 
inside the letter to ‘host’ others.  
’ Like the curtains of Solomon’ – is the aspect of the letter Vav that also doesn’t 
have white space. 

לּו  .115 ּכְ ְסּתַ ְרֻאִני, ַאל ּתִ ּום ֶזה ַאל ּתִ ּוִמׁשּ
ֲאִני ְנֻקּדָ  ָלל, ׁשֶ ים  ִבי ּכְ ה. ָמה עֹוׂשִ ה ְקַטּנָ

ֲאָריֹות   ָבִרים ֲחָזִקים, ֵחילֹוֶתיָה? ׁשֹוֲאִגים ּכַ ּגְ
ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ יִפים, ּכְ ּקִ (תהלים  ּתַ

ִפיִרים  קד) ֶרף. ּוִמּתֹוְך ַהּכְ ׁשֲֹאִגים ַלּטָ
מֹו   ֹוֲאִגים ּכְ ׁשּ ָאגֹות ֲחָזקֹות ׁשֶ קֹולֹות ּוׁשְ

יֵפי כַֹח, ּקִ ּבֹוִרים ּתַ ׁשֹוֵמַע ָהָאהּוב  ֲאָריֹות ּגִ
מֹותֹו  ַאֲהָבה ּכְ ֲאהּוָבתֹו ּבְ ְלַמְעָלה, ְויֹוֵדַע ׁשֶ

ּלֹא ִנְרֵאית ִמּדְ  מּוָתּה  ִמּתֹוְך ַאֲהָבתֹו, ַעד ׁשֶ
ָלל. ְוָיְפיָ   ּה ּכְ

  

ָלל,   .115 י ּכְ חמּון ּבִ ְראּוִני. ָלא ּתֶ ְך ַאל ּתִ ּוְבִגין ּכָ
ֲאָנא ְנקּוָדה ְזֵעיָרא. ֶמה ָעְבִדין גֻּ  יִפין,  ּדַ ּקִ ְבִרין ּתַ

ָמה ְדַאּתְ   יִפין, ּכְ ּקִ ַאְרָיין ּתַ ֲאִגין ּכְ יָלּה. ׁשָ יִלין ּדִ ַחּיָ
ִפיִרים ׁשֹוֲאִגים ַלּטָ  (תהלים קד)  ָאֵמר,  ֶרף. ּוִמּגֹו  ַהּכְ

ַאְרָיין ּגּוְבִרין   ֲאִגין ּכְ ָקא ְמׁשָ יִפין, ּדְ ּקִ ֲאִגין ּתַ ָקִלין ְוׁשָ
ַמע  ֵחיָלא, ׁשָ יִפין ּדְ ּקִ א, ְוָיַדע   ּתַ ְרִחיָמא ְלֵעיּלָ

ָווֵתיּה, ִמּגֹו ְרִחימֹוי ַעד   ְרִחימּו ּכְ ְרִחיָמֵתיּה ִהיא ּבִ ּדִ
ָלא ִאְתֲחִזיַאת ִמּדִ  פִ ּדְ ָלל.יּוְקָנא ּוׁשְ יָלּה ּכְ  ירּו ּדִ

Songs 1:6 “ ּו ִבי ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמים ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש ְּבֵני ִאִּמי ִנֲחר
 Do not gaze at me because I am dark, because the sun has“ ”ַּכְרִמי ֶׁשִּלי לֹא ָנָטְרִּתי
looked upon me. My mother’s sons were angry with me; they made me keeper 
of the vineyards, but my own vineyard I have not kept!” 
‘Do not gaze at me because I am dark’ – The Shechina is small and dark in 
Malchut but her armies are strong and roar like lions. 
Psalms 104:21 “ַהְּכִפיִרים, ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף; ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל, ָאְכָלם” “The young lions roar after 
their prey And seek their food from God.” 
Her lover hears the roars and knows that his love is like hers. 

ל ְוָאז, ִמּתֹוְך קֹולֹות  .116 ָאגֹות ׁשֶ ּוׁשְ
ּה, יֹוֵצא דֹוָדּה ֲאהּוָבּה  ּלָ ּבֹוֵרי ַחִיל ׁשֶ אֹוָתם ּגִ
ה  ַכּמָ נֹות, ּבְ ה ַמּתָ ַכּמָ ִמּתֹוְך ֵהיָכלֹו ּבְ

ִמים, ּוָבא ֵאֶליָה, אֹוָצרֹות, בְּ  ֵריחֹות ּוְבׂשָ
ה ְללֹא ְדמּות  חֹוָרה ְקַטּנָ ּומֹוֵצא אֹוָתּה ׁשְ

ָלל. ָקֵרב ֵאֶליָה, ְמ  ק אֹוָתּה ְויִֹפי ּכְ ַחּבֵ

  

ֵרי ֵחיָלא  ּוְכֵדין, ִמּגֹו ָקִלין  .116 ּבָ ִאיּנּון ּגִ ֲאִגין ּדְ ְוׁשַ
ה   ַכּמָ יָלּה, ָנִפיק ּדֹוָדּה ְרִחיְמָאה ִמּגֹו ֵהיָכֵליּה, ּבְ ּדִ

ֵריִחין ּוב  ָזן, ּבְ ה ְנִבְזּבְ ַכּמָ ּה,  ַמְתָנן, ּבְ ּוְסִמין ְוָאֵתי ְלַגּבָ
ִפירּו   ּיּוְקָנא ּוׁשְ ָלא ּדִ חֹוָרה ְזֵעיָרא, ּבְ ח ָלּה ׁשְ ּכַ ְוַאׁשְ

לָ  יק ָלּה, ַעד  ּכְ ֵ ק ָלּה, ּוְמַנׁשּ ּה, ְמַחּבֵ ל, ָקִריב ְלַגּבָ
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ְתעֹוֶרֶרת ְלַאט ְלַאט  ּמִ ָקּה ַעד ׁשֶ ְ ּוְמַנׁשּ
ֲאהּוָבּה  ִמים ּוְבֶחְדָוה ׁשֶ ִמּתֹוְך ֵריחֹות ּוְבׂשָ

ּה, ְוִנְבֵנית   ְדמּוָתּה, ִעּמָ ִתּקּוֶניָה, ּבִ ית ּבְ ְוַנֲעׂשֵ
ִמּקֶֹדם.  ָיְפָיּה, ה' ּכְ  ּבְ

ַאְתָעַרת ְזֵעיר ְזֵעיר ִמּגֹו ֵריִחין ּובּוְסִמין. ּוְבֶחְדָוה   ּדְ
ּה, וְ  ִעּמָ ְרִחיָמָהא ּדְ ִאְתְבִניַאת, ְוִאְתָעִביַדת  ּדִ

יָלּה, ה'   ירּו ּדִ ּפִ ׁשְ ִדיּוְקָנָהא, ּבִ ִתּקּוָנָהא, ּבְ ּבְ
ַקּדְ  ִמּלְ  ִמין. ּכְ

Then her lover comes out from his palace and with gifts, treasures, perfumes, 
and great scents and joy. They meet and he embraces and kisses her until she 
wakes up from the special scents he brought with him. This meeting brings her 
beauty back and she receives the aspect of the letter Hה of the YHVH name. 

ּבֵֹרי כַֹח. ָעׂשּו ָלּה ְוֶהֱחִזירּוָה   .117 ְוֶזה ּגִ
ְקָפם ּוגְ  ּתָ ְרמּו ִלְדמּוָתּה ְוָיְפָיּה, ׁשֶ בּוָרָתם ּגָ

י ְדָברֹו.  ּבֵֹרי כַֹח עֹׂשֵ תּוּב ּגִ ֶאת ֶזה, ְוַעל ֶזה ּכָ
י ְדָבר ָבר''  עֹׂשֵ ִנים ֶאת ַה''ּדָ ַתּקְ ּמְ אי, ׁשֶ ַוּדַ ֹו ּבְ

ְדמּות ַהזֶּה ּוַמֲחִזיִרים אֹותֹו לִ 
ָנה   (ּוִמָּכאן ּוְלָהְלָאה) ִראׁשֹוָנה. ּקְ ִהְתּתַ יָון ׁשֶ ּכֵ

ָתה ִבְדמּוָת  ִמּקֶֹדם, ֲאַזי ֵהם ְוֶנֶעׂשְ ּה ָיָפה ּכְ
ָאר הַ  ֹמַע ַמה  ְוָכל ׁשְ ֲחָילֹות עֹוְמִדים ִלׁשְ

מֹו ֶמֶלְך   ִהיא אֹוֶמֶרת, ְוִהיא עֹוֶמֶדת ּכְ ֶ ׁשּ
י ְד  תֹוְך ֵחילֹוָתיו, ְוֶזהּו עֹׂשֵ אי.ּבְ ַוּדַ  ָברֹו ּבְ

  

רּו ָלּה   .117 ּבֹוֵרי כַֹח, ָעׂשּו ָלּה, ְוַאְהּדָ ְוָדא ּגִ
א  ְלִדיּוְק  א ּוְגבּוְרּתָ ּתּוְקּפָ יָלּה, ּדְ ירּו ּדִ ּפִ ָנָהא ּוׁשְ
ְלה  י  ּדִ ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ ִתיב, ּגִ א ּכְ א. ְוַעל ּדָ ִרימּו ּדָ ֹון ּגְ

ְמתַ  אי, ּדִ י ְדָברֹו ַוּדַ ִנין ֵליּה ְלַהאי  ְדָברֹו. עֹוׂשֵ ּקְ
ִרין ֵליּה ְלִדּיּוְקָנא ַקְדָמָאה.  ָבר, ּוְמַהּדְ (ומכאן   ּדָ

ִדיּוְקָנָהא   ולהלאה) ְקַנת ְוִאְתָעִביַדת ּבְ ִאּתַ יָון ּדְ ּכֵ
ַאר ֵחיִלין,   ֵדין ִאיּנּון, ְוָכל ׁשְ ִמין, ּכְ ַקּדְ ִמּלְ יָרא ּכְ ּפִ ׁשַ

ִאיִהי ַאְמַרת מֹוַע, ַמה ּדְ יָמא  ַקְייִמין ִלׁשְ , ְוִאיִהי ַקּיְ
אי.  י ְדָברֹו ַוּדַ א ּגֹו ֵחיֵליּה, ְוָדא הּוא עֹוׂשֵ ַמְלּכָ  ּכְ

Psalms 103:20 
 ”.ָּבֲרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְּדָברֹו“
“Bless YHVH, you His angels, Mighty in strength, who perform His word, 
Obeying the voice of His word!” 
Her mighty heroes brought her beauty back and She stands like a king among 
his armies that await for his commands to follow. 

ה  .118 מֹו ֶזה ְלַמּטָ ִעים  -ּכְ ָהְרׁשָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ה  ּסָ ּדֹור, ִהיא ִמְתּכַ ּוַמְקִטיָנה ַעְצָמּה ַעד ּבַ

ה  ָרט ִלְנֻקּדָ ֻמיֹּוֶתיָה, ּפְ ל ּדְ ּלֹא ִנְרֵאית ִמּכָ ׁשֶ
ִאים גִּ  ּבָ יֵקי ֱאֶמת, ַאַחת. ּוְכׁשֶ ּבֵֹרי כַֹח ְוַצּדִ

ָבר ַהזֶּה, ּומּוֶאֶרת   ים ֶאת ַהּדָ ְבָיכֹול עֹוׂשִ ּכִ
י ָיְפָיּה, ה' ְלַאט ְלַאט, ְוַנֲעׂשֵ ְדמּוָתּה, ּבְ ת ּבִ

ִמּקֹ  ֶדם. ּכְ

  

ָדָרא,   .118 יִבין ּבְ ַחּיָ ִזְמָנא ּדְ א, ּבְ א ְלַתּתָ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ְסָיא ְוַאְזִעיַרת גַּ  ָלא  ִאיִהי ִאְתּכַ ְרָמּה, ַעד ּדְ

ר ְנקּוָדא ֲחָדא. ְוַכד   ּיּוְקָנָהא, ּבַ ל ּדִ ִאְתֲחִזיַאת ִמּכָ
בּ  י ָאָתאן ּגִ ְבָיכֹול, עֹוׂשִ ֵאי ְקׁשֹוט, ּכִ ם  ֹוֵרי כַֹח, ְוַזּכָ

ָבר. ְוֲאְנִהיַרת ְזֵעיר ְזֵעיר, ְוִאְתָעִביַדת   ְלַהאי ּדָ
ִמלְּ  יָלּה ה' ּכְ ירּו ּדִ ּפִ ׁשְ ִדיּוְקָנָהא ּבִ ִמין. ּבְ  ַקּדְ

The Zohar explains that the poetic analogy presented in the previous 
paragraphs. 
When there are wicked in the generation, Malchut conceals and reduce herself 
from its full presence as H ה to a small dot. When the righteous come as heroes 
with mighty strength, she gets light from Binah and restores her ‘beauty’ as the 
Shechina. 
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י בָּ  .119 קּוהּו. ָאַמר ַרּבִ אּו ַהֲחֵבִרים ּוְנׁשָ
ִביא ָאַמר  ֶאְלָעָזר, ִאְלָמֵלא ְיֶחְזֵקאל ַהּנָ
י  עֹוָלם. ְלָקחֹו ַרּבִ ִמיָהה ָהְיָתה ּבָ ֶאת ֶזה, ּתְ

ינֹוק, ֶאְלָעָזר ּוְנשָׁ  ִמּקֶֹדם. ָאַמר אֹותֹו ּתִ קֹו ּכְ
רּוְך, ּוְלָך  ה ּבָ ֲאִני ַאְבֵרְך. ָאְמרּו לֹו, ַאּתָ

ם,  נָ  ים ַאּתֶ ה ְקדֹוׁשִ ּמָ ֶאה ְלָבֵרְך. ָאַמר, ּכַ
ה,  דֹוׁשָ נֹות ָלֶכם ֵמֵאם ַהּקְ ה ְבָרכֹות ְמזֻּמָ ּמָ ּכַ

ּלֹא ְמַנְעּתּוִני ְלָבֵרְך. ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

  

יא ָאתּו ַחבְ  .119 י ֶאְלָעָזר,  ַרּיָ קּוה, ָאַמר ִרּבִ ּוְנׁשָ
א,  וָהא ֲהִוי  ִאְלָמֵלא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ָאַמר ּדָ ּוָ ּתַ

ִמין,   ַקּדְ ִמּלְ ֵקיּה ּכְ י ֶאְלָעָזר, ּוְנׁשָ ָעְלָמא, ַנְטֵליּה ִרּבִ ּבְ
ִריְך,   ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא ֲאָנא ֲאָבֵרְך. ָאְמרּו, ַאּתְ ּבְ

ה  ְוָלְך ָיאּות לְ  ּמָ ין, ּכַ ה ַאּתּון ַקִדיׁשִ ּמָ ָבְרָכא. ָאַמר ּכַ
ָרכֹות ְזִמיִנין ְלכּו, ֵמִאיָמא  ָלא  ּבְ ִגין ּדְ א, ּבְ ַקִדיׁשָ

 ְמַנְעּתּון ִלי ְלָבְרָכא. 
The friends kissed the child and Rabbi Elazar kissed him and said that if Ezekiel 
the prophet had said that, it would have been a great wonder in the world. The 
Yenukah said that he will make the food blessings and they agreed to say that 
he has the merit for the blessings. In return he praised them saying that they 
are holy and will receive many blessings from Binah for not prevent him from 
making the blessings. 

ַתח ְוָאַמר, .120 ר  (משלי יא) ּפָ ֹמֵנַע ּבָ
סּוק  יר. ּפָ ּבִ ֻבהּו ְלאֹום ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמׁשְ ִיּקְ
ל ָאָדם ַחיָּב  ִנינּו, ּכָ ָמעֹו, ֲאָבל ׁשָ ַמׁשְ ֶזה ּכְ

זֹון, ְוִאם לֹא ָיַדע  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּתֹו אֹו  -ּבְ ִאׁשְ
ָניו ְמָבְרִכין לֹו. ְוָתֹבא ְמֵאָרה ְלאֹותֹו  ּבָ

ּלֹא יֹוֵדַע ְלָבֵר ָהִא  ְצָטֵרְך יׁש ׁשֶ יִּ ְך ַעד ׁשֶ
ָבְרכּו לֹו. יְּ ּתֹו ּוְלָבָניו ׁשֶ  ְלִאׁשְ

  

ַתח ְוָאַמר,  .120 ֻבהּו ְלאֹום   (משלי יא)  ּפָ ר ִיּקְ מֹוֵנַע ּבָ
ָמעֹו. ֲאָבל   ַמׁשְ יר. ַהאי ְקָרא ּכְ ּבִ ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמׁשְ

ִבְר  יב ּבְ ר ָנׁש ַחּיָ ל ּבַ ֵניָנן, ּכָ זֹון. ְוִאי ָלא ּתָ   ַכת ַהּמָ
נֹוי, ְמָבְרִכין ֵליּה ְוָתבֹא ְמֵאָרה   ֵתיּה, אֹו ּבְ ָיַדע, ִאּתְ
ִיְצְטִריְך   ָלא ָיַדע ְלָבְרָכא, ַעד ּדְ ְבָרא, ּדְ ְלַההּוא ּגַ

ִיָבְרכּון ֵליּה.  ֵתיּה ְוִלְבנֹוי ּדְ  ְלִאּתְ
The Torah laws instruct every man to make the food blessings and if can’t then 
his wife or children make the blessings for him. Those who are in need of their 
wives of children to say the blessings for them are cursed. 

נֹו  .121 ְך ֶאת ּבְ ְוִאם הּוא יֹוֵדַע, ָצִריְך ְלַחּנֵ
י שֶׁ  ּמִ ּלֹא ּמֹוְנעֹו ְוָלֵתת לֹו ּכֹוס ְלָבֵרְך. ׁשֶ ׁשֶ

ר  ֻבהּו ְלאֹום. ֹמֵנַע ּבָ ְך, ִיּקְ ּלֹא  -ִיְתַחּנֵ ׁשֶ
ְך  רּוְך הּוא ְולֹא ִיְתַחּנֵ דֹוׁש ּבָ ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ

ִמְצֹות  ֵבהּו ָהָיה ָצִריְך  -ּבְ ֻבהּו ְלאֹום. ִיּקְ ִיּקְ
ֲהֵרי ְלֹאם  ים, ׁשֶ בּוהּו ְלֻאּמִ ב, אֹו ִיּקְ לֹו ִלְכּתֹ

מ ּנֶאֱ ֶזה ֶאָחד, ּכְ ּוְלֹאם  (בראשית כה) ַמרֹו ׁשֶ
א  ֻבהּו ְלאֹום? ֶאּלָ ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ. ַמה זֶּה ִיּקְ
ֻבהּו ָלָאָדם  ה. ִיּקְ דֹוׁשָ תּוב, ָלֵאם ַהּקְ ְלֵאם ּכָ
דֹוׁש  ָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ר ִמּלְ ּמֹוֵנַע אֹותֹו ּבָ ַהזֶּה ׁשֶ

רּוְך הּוא.  ּבָ

  

ִלְבֵריּה,  ָכא ְלַחנְ ְוִאי הּוא ָיַדע, ִאְצְטִריְך  .121
ָלא   ָמַנע ֵליּה, ּדְ א ְלָבְרָכא. ּוַמאן ּדְ ּסָ ּוְלֵמַהב ֵליּה ּכַ
ָלא ְלָבְרָכא   ר ּדְ בּוהּו ְלאֹום. מֹוֵנַע ּבָ ְך, ִיּקְ ִיְתַחּנֵ
ֻבהּו   ִמְצֹות. ִיּקְ ְך ּבְ ִריְך הּוא, ְוָלא ִיְתַחּנֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ

ֵעי ֵליּה, אוֹ  ֵבהּו ִמּבָ ים,  בּוה ִיּקְ  ְלאֹום, ִיּקְ ּו ְלאּוּמִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָהא ְלאֹם ַחד הּוא, ּכְ (בראשית   ּדְ

א   כה)  בּוהּו ְלאֹם. ֶאּלָ ּוְלאֹם ִמְלאֹם ְיֱאָמץ, ַמאי ִיּקְ
ר   בּוהּו ְלַהאי ּבָ א. ִיּקְ ִתיב, ְלִאיָמא ַקִדיׁשָ ְלֵאם ּכְ

ִר  א ּבְ קּוְדׁשָ ָבְרָכא ּלְ ר ִמּלְ ָמַנע ְלַההּוא ּבַ יְך  ָנׁש, ּדְ
 ּוא. ה

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

70 DailyZohar.com  
 

If a man knows the blessings, then he needs to teach it to his child (Yitro #554) 
and give him a cup for blessings. If he prevents the child from giving blessings 
to the Holy One Blessed be He and follows the Torah laws then this person is 
cursed and can’t have blessings in Malchut. 

נּו ִלי  .122 י, ּתְ ן ָיִחיד ָהִייִתי ְלִאּמִ ֲאִני ּבֵ
ַתן  ּנָ דֹוׁש ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ּכֹוס ַוֲאָבֵרְך ֶאת ַהּמֶ

ל ּכַֹח  ָבִרים ׁשֶ י ּגְ ֵבית ִאּמִ י  ּבְ ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ
ָבִרים חֲ ִלפְ  י אֹוָתם, ֵניֶהם ּדְ ָצְחּתִ ָזִקים ְוּנִ

ב  ֵ ּום ֶזה ֲאִני ֲאָבֵרְך. ְוקֶֹדם ֶזה ִהְתַיׁשּ ּוִמׁשּ
ִהְתַחְלנּו ּבֹו. ּקּונֹו ֶזה ׁשֶ סּוק ַעל ּתִ  ַהּפָ

  

א   .122 ּסָ י, ָהבּו ִלי ּכַ ָרא ְיִחיָדא ֲהִויָנא ְלִאּמִ ֲאָנא ּבְ
א, ּדְ ַוֲאָבֵרְך ְלַמלְ  א ַקִדיׁשָ ֵביָתא ּדְ ּכָ י,  ָיַהב ּבְ ִאּמִ

יִפין,   ּקִ ין ּתַ ְייהּו ִמּלִ יְלָנא ַקּמַ ַמּלִ ֵחיָלא, ּדְ ּגּוְבִרין ּדְ
א   ְך ֲאָנא ֲאָבֵרְך. ְוקֹוֶדם ּדָ ְוָזֵכיָנא לֹון. ּוְבִגין ּכָ

ּקּוֵניּה, ָהא ב ְקָרא ַעל ּתִ (דף קצ''א   ִאְתָיׁשֵ
יּה.  ע''ב)  ֵריָנן ּבֵ ָ ׁשּ  ּדְ

The child explains that he is an only child to his mother and should get the cup 
to make blessings to the Holy One Blessed be He. Since he welcomed guests 
into his home and made an important study, he should make the blessings and 
before that he will explain the words he just said. 

ר  .123 ּמֹוֵנַע ּבָ ֻבהּו ְלאֹום. ִמי ׁשֶ ר ִיּקְ ֹמֵנַע ּבָ
מֹו  ֻבהּו ְלאֹום, ּכְ ּנֱֶאַמר, ִיּקְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ּנֱֶאַמר ה  (ויקרא כד) ׁשֶ ָ ן ָהִאׁשּ ּקֹב ּבֶ ַויִּ
ֻבהּו,  אן ִיּקְ ם. ַאף ּכָ ֵ ְרֵאִלית ֶאת ַהׁשּ ׂשְ ַהיִּ

ֵאם, ְיָפְרׁשּו ֶאת ֲחָטָאיו ִויָפְרׁשּו אֹותֹו לְ 
בִּ ָלֵאם הַ  ה. ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמׁשְ דֹוׁשָ יר, ּקְ

נֹו ְלָבֵרְך ֶאת  ְך ֶאת ּבְ ַחּנֵ יְּ ְלאֹותֹו ָאָדם ׁשֶ
ִמְצוֹות  כֹו ּבְ רּוְך הּוא ּוְלַחּנְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

 ַהּתֹוָרה.

  

בּוהּו ְלאֹם, ַמאן   .123 ר ִיּקְ ָמה  מֹוֵנַע ּבָ ר ּכְ ַאְמַנע ּבַ ּדְ
בּוהּו ְלאֹם. כְּ  ַמר, ִיּקְ ִאּתְ (ויקרא  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדְ

ם. אּוף   כד) ֵ ְרֵאִלית ֶאת ַהׁשּ ׂשְ ה ַהּיִ ָ ן ָהִאׁשּ ַוִיקֹוב ּבֶ
בּוהּו, ַוְיָפְרׁשּון ֵליּה ְלֵאם, ְיָפְרׁשּו ֶחְטאֹוי   ָהָכא ִיּקְ

א. ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמׁשְ  א ַקִדיׁשָ יר, ְלַההּוא  ְלִאּמָ ּבִ
ֵריּה ְלָבְרָכא   יָחֵנְך ּבְ ר ָנׁש ּדִ ִריְך הּוא,  ּבַ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ

ִפּקוּ  ָכא ֵליּה ּבְ  ֵדי אֹוַרְייָתא. ּוְלַחּנְ

Proverbs 11:26 “ֹמֵנַע ָּבר ִיְּקֻבהּו ְלאֹום, ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמְׁשִּביר”  
The common English translation is far from the true meaning and I skip it to 
avoid confusion. 
The word ‘בר’ is ‘בן’ = ‘son’  
The word ‘ְלאֹום’ is read ‘לאם’ = ‘to the mother’ which refers to Malchut. 
The Zohar explains this verse, telling us that those who prevent their child from 
receiving the blessings of Malchut are cursed, and blessing come upon the head 
of those who provide the teaching to follow the laws of the Torah. 
Lesson: 
Parents brought the child to life and the Torah is the life force that empowers 
the continuous process of life. If a parent doesn’t educate his children with the 
ways of the Torah to draw light to this world, he blocks the continuation of the 
life force and brings darkness and curses instead of blessings. 

סֹוד  .124 תּוב ּבְ ָבר ּכָ ְוסֹוד ַהּדָ
ַמְעָלה, ּלְ נֹו  (משלי ל) ׁשֶ ם ּבְ ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ַמה ׁשּ ִמ  .124   ִתיב ְוָרָזא ּדְ ה, ּכְ א,  ּלָ ְלֵעיּלָ ָרָזא ּדִ (משלי  ּבְ

ם  ַמה  ל')  י ֵתָדע. ַההּוא ׁשֵ נֹו ּכִ ם ּבְ ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ׁשּ
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ם ָידּוַע, י ֵתָדע. אֹותֹו ׁשֵ ה'   (ירמיה לא) ּכִ
מֹו,  ָרֵאל ּכְ נֹו, ִיׂשְ ם ּבְ ֶ מֹו. ׁשּ ְצָבאֹות ׁשְ

תּוב ּכָ ָרֵאל. ַוֲהֵרי   (שמות ד) ׁשֶ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ ּבְ
לוּ  ָרֵאל ּתְ חֹות ָהֱאמּוָנה,  ִיׂשְ ל ַמְפּתְ ִיים ּבֹו ּכָ
ּתַ  ה' ָאַמר   (תהלים ב) ַח ְואֹוֵמר,בֵּ ְוהּוא ִמׁשְ

א  ֲהֵרי ַאּבָ אי, ׁשֶ ַוּדַ ה. ְוָכְך ֶזה ּבְ ִני ַאּתָ ֵאַלי ּבְ
ה ְבָרכֹות   ַכּמָ רּו אֹותֹו ּוֵבְרכּוהּו ּבְ א ִעּטְ ְוִאּמָ

 ְ קּו ַבר, ַנׁשּ ְ קּו ֶאת ְוָאְמרּו ְוִצּוּו ֶאת ַהּכֹל. ַנׁשּ
לְ  ְבָיכֹול ָנַתן לֹו ׁשִ ן ַהזֶּה ּכִ טֹון ַעל ַיד ַהּבֵ

ּום  ן ֶיֱאַנף, ִמׁשּ ַהּכֹל ַיַעְבדּו אֹותֹו. ּפֶ ַהּכֹל, ׁשֶ
זֹּוֶכה  ִדין ּוְבַרֲחִמים. ִמי ׁשֶ רּו אֹותֹו ּבְ ִעּטְ ׁשֶ

זֹּוֶכה ְלַרֲחִמים  -ְלִדין   - ְלִדין. ִמי ׁשֶ
 ְלַרֲחִמים. 

מֹו.   ָרֵאל ׁשְ נֹו. ִיׂשְ ם ּבְ ֶ מֹו. ׁשּ ְיִדיָעא, ְיָי ְצָבאֹות ׁשְ
ְכִתיב ָרֵאל,   (שמות ד) ּדִ ָרֵאל. ְוָהא ִיׂשְ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ ּבְ

ְמֵהימְ  ָחן ּדִ ל ַמְפּתְ ְלָיין. ְוִאיהּו  ּכָ יּה ּתַ נּוָתא ּבֵ
ח ְואָ  ּבַ ּתְ ה.   (תהלים ב)  ַמר, ִמׁשְ ִני ַאּתָ ְיָי ָאַמר ֵאַלי ּבְ

רּו ֵליּה,   א ֲעּטְ א ְוִאּמָ ָהא ַאּבָ אי, ּדְ ְוָהִכי הּוא וּדַ
ְרָכאן, ְוָאְמרּו ּוָפִקידּו   ה ּבִ ַכּמָ ּוָבִריכּו ֵליּה ּבְ

א,  ְ  (תהלים ב) ְלכֹּלָ קּו ַבר, ַנׁשּ ְ ַבר.    קּו ְיָדא ְלַהאי ַנׁשּ
ְלָטנּו יָ  ְבָיכֹול, ׁשָ א ִיְפְלחּון  ּכִ כֹּלָ א, ּדְ ַהב ֵליּה ַעל ּכֹּלָ

ִדיָנא ְוַרֲחֵמי.   רּו ֵליּה ּבְ ַאְעּטָ ִגין ּדְ ן ֶיֱאַנף, ּבְ ֵליּה. ּפֶ
ָזֵכי ְלַרֲחֵמי,   ָזֵכי ְלִדיָנא, ְלִדיָנא. ַמאן ּדְ ַמאן ּדְ

 ְלַרֲחֵמי. 
Proverbs 30:4 
“ ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר ַמִים ַּבִּׂשְמָלה ִמי ֵהִקים ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ַמה ְּׁשמֹו ּוַמה ֶּׁשם ָׁשַמִים וֵַּיַרד ִמי ָאַסף רּוַח ָלה ִמי עָ 
 ”ְּבנֹו ִּכי ֵתָדע
“Who has ascended into heaven and descended? Who has gathered the wind in 
His fists? Who has wrapped the waters in His garment? Who has established all 
the ends of the earth? What is His name or His son's name? Surely you know!” 
‘What is His name or His son's name?’ is the secret of his name, ‘שמו’, is in the 
numerical value that reveals the ‘will’,’רצון’ of Creation and the channel ‘צנור’ that 
is the provider of Light, which is Binah. 
‘His son’ is Zeir Anpin that receives from Binah. Zeir Anpin is the Central 
Column, represented by Jacob who is called ‘Israel’. We are the children of 
Israel. 
When God sent Moses to Pharaoh, he instructed him to say that we are his 
sons, firstborn son we are God’s first son because we come from the root and 
pure soul of Adam. 
Exodus 4:22 
“ ַּפְרֹעה: ֹּכה ָאַמר ְיהָוה, ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל-ְוָאַמְרָּת, ֶאל .” 
"Then you shall say to Pharaoh, 'Thus says YHVH, "Israel is My son, My 
firstborn.” 
We learned previously that the father is responsible for the education of his 
children because the father that is the aspect of ‘upper’ can provide for the 
‘lower’, his children. 
The Right and Left of Binah are called ‘Israel Sava’ and ‘Tevunah’ also ‘father’ 
and ‘Mother’. They provide for the child according to his merits, mercy or 
judgment. 

ה   .125 ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ּכָ
ּמוֹ  רֹות. ּוִמי ׁשֶ ן ַהזֶּה ּוִמְתַעּטְ ֵנַע עֹולֹות ַלּבֵ

ן ַהזֶּה,   ָרכֹות ֵמַהּבֵ ְיָפְרׁשּו ֶאת ֲחָטָאיו ִלְפֵני ּבְ
  

ִקין   .125 ר ַסּלְ א ְלַהאי ּבַ א, ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ְרָכאן ּדִ ל ּבִ ּכָ
ְרָכאן ֵמהַ  ָמַנע ּבִ ָרן. ּוַמאן ּדְ ר, ְיָפְרׁשּון  ּוִמְתַעּטְ אי ּבַ
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ֶלךְ  ׁש. ּוְבָרָכה   (ִאָּמא) ַהּמֶ דֹוׁש, ָלֵאם ַמּמָ ַהּקָ
ָבֵרְך ּוַמזְ  ּמְ יר, ִמי ׁשֶ ּבִ ִמין ּכֹוס ְלרֹאׁש ַמׁשְ

ד  ר ַהּצַ ּבָ ֶזה ִנׁשְ ִריְך אֹותֹו, ּבָ ּצָ ָרָכה ְלִמי ׁשֶ ּבְ
ִביָרה, ְועֹוֶלה ַצד ָהַאֵחר וְ  ׁשְ ִנְכָנע ּבִ

 ָ ֻדׁשּ תּוב ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַהּקְ ּכָ ה. ְוֶזהּו ׁשֶ
הּוא ַמֲעֶלה ּוְמָבֵרְך ֶאת  מֹו ׁשֶ יר. ּכְ ּבִ ַמׁשְ

יִּ  ה ׁשֶ רּוְך הּוא ְועֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֵבר ַצד ַהּקָ ָ ׁשּ
ְך ָעָליו   רּוְך הּוא מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ָהַאֵחר, ּכָ
ְקָרא ְבָרָכה   ּנִ ָרכֹות ִמְלַמְעָלה, ְואֹותֹו ׁשֶ ּבְ

 ֶרה ַעל רֹאׁשֹו. ׁשוֹ 

א  י ַמְלּכָ א, ְלֵאם   (ס''א אימא)  ֶחְטאֹוי ַקּמֵ ַקִדיׁשָ
ְמבָ  יר, ַמאן ּדִ ּבִ ׁש. ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמׁשְ (קפ''ו   ֵרךְ ַמּמָ

ִאְצְטִריְך ֵליּה,   ע''ב)  ְבָרָכה ְלַמאן ּדְ א ּדִ ַכּסָ ְוַאְזִמין ּבְ
ְפָיא בִּ  ר ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִאְתּכַ ַהאי ִאְתּבַ ירּו.  ּבְ ְתּבִ

ְכִתיב, ּוְבָרָכה   ה. ְוָדא הּוא ּדִ ָ ק ְסָטר ְקדּוׁשּ ּלַ ְוִאְסּתְ
ִאיהּו מְ  ָמה ּדְ יר. ּכְ ּבִ ק ּוְמבָ ְלרֹאׁש ַמׁשְ ֵרְך  ַסּלֵ

ִריְך הּוא, ְוָעִביד ִלְסַטר ַאֲחָרא   א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ
יְך ָעֵליּה   ִריְך הּוא ָמׁשִ א ּבְ ר, ָהִכי קּוְדׁשָ ִיְתּבַ ּדְ

ְרָכאן ִמ  ְרָיא  ּבִ ָרָכה, ׁשַ ִאְקֵרי ּבְ א, ְוַההּוא ּדְ ְלֵעיּלָ
יּה.  ַעל ֵריׁשֵ

The Holy One Blessed be He judges those who prevent their children form the 
blessings that can be revealed in Malchut.  
The Zohar explains “and blessing come upon the head of those who provide” 
(Balak #123) is for those who invite the people around the table and make the 
food blessings. 
Genesis 42:6 “ ַעם ָהָאֶרץ-הּוא ַהַּמְׁשִּביר, ְלָכל--ָהָאֶרץ-ְויֹוֵסף, הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ” “And Joseph was 
ruler of all Egypt and in charge of providing to all the people of the land” 
Joseph is the aspect of Yessod that channels the Light to the world. He became 
a ruler and provided for all the people of the land. The word ‘ַמְׁשִּביר’ that is used 
here and Proverbs 11:26 has the root ‘שבר’ that means ‘break’. When the light 
comes down with blessings, it breaks the forces of the other-side and clears the 
way for more blessings to come down upon the ‘provider’ in Malchut. 
Lesson: 
When we open channels of Light to this world, we receive blessings from the 
level of Binah. When we share, we become ‘providers’ and by that, we draw 
blessings. Share and provide for others to have more. When you give, you 
actually receive it. 
Tithing is a Torah law that makes us ‘providers’ and opens the channels from 
Binah to bring blessings and fulfilments upon us. 

אן ָוָהְלָאה, ֲחֵבִרים, ָהָבה ּוְנָבֵרְך.  .126 ִמּכָ
ָרָכה ּוֵבַרְך. ְוַהֲחֵבִרים   ל ּבְ ָנְתנּו לֹו ּכֹוס ׁשֶ

ֲהֵרי ִמיֹּום ַהִהּלּוָלא ם ָהיּו ְבֶחְדָוה, ׁשֶ ּלָ ל   ּכֻ ׁשֶ
אֹותֹו יֹום   ְמחּו ַהֲחֵבִרים ּכְ י ֶאְלָעָזר לֹא ׂשָ ַרּבִ

ימּו ּוֵבְרכוּ  ם. ִהְקּדִ בּו ׁשָ יָּׁשְ הּו ְבֶחְדָוה ׁשֶ
ינֹוק, ֵאין ָלֶכם  ב. ָאַמר אֹותֹו ּתִ ְרצֹון ַהּלֵ ּבִ
ְבֵרי תֹוָרה, ְוָכְך  א ִמּתֹוְך ּדִ ֵרד ֶאּלָ ְלִהּפָ

 ָלַמְדנּו.

  

יא, ָהבּו ְוְנָבֵריְך. ָיֲהבּו   .126 אן ּוְלָהְלָאה ַחְבַרּיָ ִמּכָ
ְבָרָכה, ּוָבִריְך.  א ּדִ ּסָ הוּ ֵליּה ּכַ ּלְ יא ּכֻ ֲהִוי   ְוַחְבַרּיָ

הָ  ֶחְדָוה, ּדְ י ֶאְלָעָזר, ָלא  ּבְ ִרּבִ ִהּלּוָלא ּדְ א ִמּיֹוָמא ּדְ
ן. ַאְקִדימּו   ּמָ ָיְתבּו ּתַ ַההּוא יֹוָמא ּדְ יא, ּכְ ֲחדּו ַחְבַרּיָ
א. ָאַמר ַההּוא   ִלּבָ ְרעּו ּדְ ֶחְדָוה ּבִ ּוָבִריכּו ֵליּה ּבְ

א ִמּגֹו מִ ַיּנּוָקא, ֵלית ְלכּו ְלִאְתפָּ  א, ֶאּלָ י  ְרׁשָ ּלֵ
ֵניָנן. אֹוַרְייָתא, ְוהָ   ִכי ּתָ
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The friends gave the child the cup for the blessing and he did so. They were with 
great joy that day and blessed the child for his great revelations. 

ַתח ְוָאַמר, .127 הֵֹלְך ַוה'  (שמות יג) ּפָ
עַ  ף ָזקֵ  -ּמּוד ָעָנן ְוגֹו'. ַוה' ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ

אֹוָתּה  א ּבְ ה ֶזה? ֶאּלָ ַטַעם ְלַמְעָלה, ָלּמָ
ה ַהזֹּאת  ּלָ ה ָנֶאה ְוָיֶפה ָהָיה ַלּכַ ּמָ ָעה ּכַ ׁשָ
לּות, ְוָכֵעת   ּגָ ה ּבַ ָהְיָתה ְכפּוָפה ַעד ַעּתָ ׁשֶ

אּוְכלּוֵסי ְזִקיפּות רֹאׁש ּבְ ַה הֹוֶלֶכת ּבִ
ְמָחה.  ׂשִ  ּבְ

  

ַתח  .127 ַוְיָי הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם   (שמות יג)  ְוָאַמר ּפָ
א, ֲאַמאי.   ַעּמּוד ָעָנן ְוגֹו'. ַוְיָי, ָזִקיף ַטֲעָמא ְלֵעיּלָ ּבְ
ירּו ֲהַות   ּפִ ה ָיאּות ּוׁשְ ּמָ ֲעָתא ּכַ ַההּוא ׁשַ א, ּבְ ֶאּלָ

ה,  ּלָ ָגלּוָתא,  ְלַהאי ּכַ א ּבְ ּתָ ִפיַאת ַעד ַהׁשְ ִאְתּכְ ּדְ
א ַאְזלַ  ּתָ ֻאְכלּוָסָהא  ְוַהׁשְ א ּבְ ֵריׁשָ ְזִקיפּו ּדְ ת ּבִ

ֶחְדָוה.   ּבְ
Before they left, the child opened with a new study. 
Exodus 13:21 “ ַהֶּדֶר� ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ַויהָוה ֹהֵל� ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם 

הָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְילָ  .” “And YHVH was going before them in a pillar of cloud by day to 
lead them on the way, and in a pillar of fire by night to give them light, that they 
might travel by day and by night.”  
And YHVH was going before them is the aspect of YHVH in Malchut. Above the 
YHVH we have the cantillation mark called ‘פזר’,‘Pazer’ that is rising straight up. 
It represents the Malchut that was enslaved in exile and now walking tall, with 
pride and joy. 

 
ַוה' ָזֵקף ַטַעם ְלַמְעָלה. הֵֹלְך   .128 ּבְ

ה זֹו ִלְפֵניֶהם יֹוָמם. ַעד כָּ  ּלָ אן לֹא ָיַדע ִאם ּכַ
ֲהֵרי ַטַעם ַמְפִסיק  ָהְלָכה ִלְפֵניֶהם ִאם לֹא, שֶׁ 

ָהַלְך  ם, ֲאָבל ִמי ׁשֶ א ִהיא ָהְיָתה ׁשָ ַוה'. ֶאּלָ ּבְ
ַעל  ִית, אֹותֹו ִלְפֵניֶהם, ָזֵקן ֶעְליֹון, ּבַ ַהּבַ
ע ּבַ רּוְך הּוא ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ לֹו,  (ֶׁשִהְזִמין) ׁשֶ

תּובַאְבָרָהם, שֶׁ   ּוִמיהּו? יֹוָמם  (תהלים מב) ּכָ
ִאם לֹא  (ירמיה לא) ְיַצּוֶה ה' ַחְסּדֹו. ְוָכתּוב

ל ַהיִָּמים  ּכָ ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה. יֹום ׁשֶ
ל  לּוִלים ּבֹו, יֹום ׁשֶ ָאר ַהיִָּמים, הּוא ּכְ ׁשְ

אי. ְוַעל ֶזה ִנְקָרא יֹוָמם   ַוּדַ ל ַהיִָּמים ּבְ ָאר ּכָ ׁשְ
ּום ֶזה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם. ְולֹא  יֹום, ּוִמׁשּ

ה הֹוֶלכֶ  ּלָ יֹּום, ְוַהּכַ ְיָלה,  הּוא הֹוֵלְך ּבַ ּלַ ת ּבַ
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם, זֹו  תּוב ְוַלְיָלה ּבְ ּכָ ׁשֶ

  

א, הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם   .128 ַוְיָי ָזִקיף ַטֲעָמא ְלֵעיּלָ ּבְ
ה אַ  ּלָ ְזַלה  יֹוָמם. ַעד ָהָכא ָלא ָיַדע, ִאי ַהאי ּכַ

''ה,   ַוְיהֹוָ ָהא ַטֲעָמא ַאְפִסיק ּבְ ְייהּו, ִאי ָלא, ּדְ ְלַקּמַ
א ִאיִהי ֲהוַ  ְייהּו,  ֶאּלָ ָאִזיל ַקּמַ ן, ֲאָבל ַמאן ּדְ ּמָ ת ּתַ

ֵביָתא, ַההּוא  ָאה, ָמאֵריּה ּדְ אֹוֵמי ָסָבא ִעּלָ (נ''א   ּדְ

ִריְך הּוא. ּוַמנֹו. ַאְבָרָהם.   דאזמין)  א ּבְ ֵליּה קּוְדׁשָ
כְ  ה ְיָי ַחְסּדֹו.   (תהלים מב) ִתיב, ּדִ יֹוָמם ְיַצּוְ

ָמם ָוָלְיָלה.  ִאם לֹא ְבִריִתי יוֹ  (ירמיה לג)  ּוְכִתיב
ַאר יֹוִמין,   יֹוָמא  ׁשְ יּה. יֹוָמא ּדִ ִליָלן ּבֵ ָכל יֹוִמין ּכְ ּדְ

א ִאְקֵרי יֹוָמם,   אי. ְוַעל ּדָ ל יֹוִמין ַוּדַ ַאר ּכָ ִאיהּו ׁשְ
ְך הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם, הּוא ָאִזיל  ְוָלא יֹום. ּוְבִגין כָּ 

כְ  יְלָיא, ּדִ ּלֵ ה ַאְזַלת ּבְ יָמָמא, ְוַכּלָ ִתיב ְוַלְיָלה  ּבִ
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ה ּלָ ם ֲחֵבִרים, ּכַ ָראּוי לֹו. ְוַאּתֶ ל ֶאָחד ּכָ , ּכָ
כָ  ָעה. יֹוָמם ָוַלְיָלה ִיְהֶיה ִלְפֵניֶכם ּבְ ל ׁשָ
ִמּקֶֹדם ְוָהְלכּו. קּוהּו ּוֵבְרכּוהּו ּכְ  ְנׁשָ

ל ַחד   ה, ּכָ ּלָ א ּכַ ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם, ּדָ ּבְ
ְדָקֲחֵזי ֵליהּ  יא, יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיֵהא  ּכִ . ְוַאּתּון ַחְבַרּיָ

ֲעָתא. נְ  ָכל ׁשַ ְייכּו, ּבְ קּוהּו, ּוֵבְרכּוהּו  ַקּמַ ׁשָ
ִמין, ְוַאְזלּו.  ַקּדְ ִמּלְ  ּכְ

The cantillation mark above the YHVH creates a tune that stops after the word 
YHVH. The Zohar asks if so, then who is walking with them? And explains that 
‘by day to lead them’ is the aspect of Abraham that is Chessed as it said ‘his 
Chessed in daytime’. 
Psalms 42:9 “ ה ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹו ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיייֹוָמם ְיַצֶּוה ְיהוָ  ” “YHVH will command 
His lov ngkindness (Chessed) in the daytime; And His song will be with me in 
the night, A prayer to the God of my life.” 
All the sefirot of Zeir Anpin are included in Chessed because it is the first one 
and channels the Light from the upper three to all the lower sefirot.  
‘a pillar of fire by night to give them light’ is the Shechina in Malchut. Zeir Anpin 
is the aspect of the day and Malchut is the aspect of Night. 
Lesson: 
During the day we have the light of Chessed that leads us. At night we pray and 
connect to the Shechina to shine light on our ways. 

אּו ִלְפֵני  .129 רּו לֹו ּבָ ְמעֹון ְוִסּפְ י ׁשִ ַרּבִ
ה ָנֶאה הּוא,  ּמָ ַמּה. ָאַמר, ּכַ ה. ּתָ ֲעׂשֶ ַהּמַ
עֹוֶלה   ׁשֶ ק, ּכְ ם. ֵעץ ּדַ ֲאָבל לֹא עֹוֶלה ְבׁשֵ
ֶבה ְוׁשֹוֵקַע.  ָעה, ּוִמיָּד ּכָ אֹורֹו, עֹוֶלה ְלִפי ׁשָ

ְהָיה.  ה ּנִ  ְועֹוד ֲהֵרי ָאַמְרנּו אֹור ֶזה ִמּמַ
  

י  .129 ְמעֹון, ְוָסחּו ֵליּה עֹוָבָדא.   ָאתּו ְלַגּבֵ י ׁשִ ִרּבִ
ָמה ָיאּות הּוא. ֲאָבל ָלא ָסִליק   ה, ָאַמר ּכַ ּוָ ּתָ
ד ָסִליק ְנהֹוֵריּה, ָסִליק   ִקיק, ּכַ ָמא. ָאָעא ּדָ ׁשְ ּבִ
ַקע. ְותּו ָהא   ּתְ ָבה ְוִאׁשְ ֲעָתא, ּוִמּיַד ּכָ ְלפּום ׁשַ

ה הֲ  א ִמּמָ  ִוי. ֲאֵמיָנא ְנהֹוָרא ּדָ
They went to Rabbi Shimon and told him about the revelations that the Yenuka 
revealed. He said that it is beautiful but the child won’t live long. Like a thin 
piece of wood that burns quick with large flame but quick to die. 
Rabbi Shimon explained to them that the child is the son of Rav Hamnuna. 

ַתח ְוָאַמר, .130 ּבֹור   (תהלים קיב) ּפָ ּגִ
ן  ּבֶ ׁשֶ ִרים ְיֹבָרְך. ּכְ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיׁשָ ּבָ
ּבֹור   ּתֹוָרה, ּגִ ּבֹור ּבַ ָאֶרץ, ּגִ ּבֹור ּבָ ָאָדם ּגִ

ִיְצרֹו  אי. עֹוֶלה  -ּבְ ָאֶרץ ַוּדַ ּבֹור ּבָ אֹורֹו ּגִ
ִרים   יכּות ֶיֶתר, ָאז ּדֹור ְיׁשָ ְך ּבֹו ְמׁשִ ְוִנְמׁשָ

תּוב.   ְיֹבָרְך, ְיָבֵרְך ּכָ

  

ַתח ְוָאַמר,  .130 ָאֶרץ ִיְהֶיה   (תהלים קיב)  ּפָ ּבֹור ּבָ ּגִ
ּבֹור   ר ָנׁש ִאיהּו ּגִ ד ּבַ ִרים ְיבֹוָרְך. ּכַ ַזְרעֹו ּדֹור ְיׁשָ

בּ  אֹוַרְייָתא, ּגִ ּבֹור ּבְ ָאֶרץ, ּגִ ּבֹור  ֹור בְּ ּבָ ִיְצֵריּה, ּגִ
יכּו   יּה ְמׁשִ ְך ּבֵ אי. ָסִליק ְנהֹוֵריּה, ְוִאְתְמׁשַ ָאֶרץ ַוּדַ ּבָ

ִתיב.  ִרים ְיבָֹרְך, ְיָבֵרְך ּכְ ֵדין ּדֹור ְיׁשָ  ַסִגי, ּכְ
Psalms 112:2 “�ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיֹבָר.” “His descendants will be mighty 
on earth; The generation of the upright will be blessed.” ‘mighty on earth’ is the 
one who is great in Torah studies and control his evil inclination. He is elevated 
and draws great light. 
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‘The generation of the upright will be blessed’ is for those who are ‘mighty on 
earth’ and merit to bring righteous souls like Rav Hamnuna Sava. 

א, ַוֲהֵרי ָרִאינּו  .131 י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוַאַחר  אֹוְמִרים ּדְ ִתינֹוקֹות ׁשֶ
ינֹוק  י ָהעֹוָלם. ָאַמר לֹו, ּתִ ְך עֹוְמִדים ָראׁשֵ ּכָ

ָאַמר   ִלי ׁשֶ ָעה, ּבְ ַנִים ְלִפי ׁשָ ָבר ֶאָחד אֹו ׁשְ ּדָ
ה ְלַלּמֵ  ְזּכֶ יִּ ֶזה, ׁשֶ ָנָתם, ֻמְבָטח ָאָדם ּבָ ד  ַכּוָ

אֹורֹו עֹוֵמד ַעל  ָרֵאל. ֲאָבל ֶזה ׁשֶ ִיׂשְ ּתֹוָרה ּבְ
ְך. ְועֹוד, ֵלָמה, לֹא ּכָ ַדַעת ׁשְ ֲהֵרי   ָעְמדֹו ּבְ ׁשֶ

תֹו ְלָהִר  רּוְך הּוא ְוֶעְרּגָ דֹוׁש ּבָ ּפּוַח  ַהּקָ יַח ּתַ
ֵרי ֶחְלקֹו.  ֶזה. ַאׁשְ

  

ַאְמִרין  .131 א, ְוָהא ֲחֵמיָנן ַיּנּוֵקי ּדְ י ַאּבָ   ָאַמר ִרּבִ
ָעְלמָ  ין ּדְ ִאין, ְוַקְייִמין ְלָבַתר ֵריׁשִ ין ִעּלָ א. ָאַמר  ִמּלִ

ֵרין, ְלפּום   ה ֲחָדא, אֹו ּתְ ָאַמר ִמּלָ ֵליּה, ַיּנּוָקא ּדְ
ָווָנה ּדִ  ָלא ּכַ ֲעָתא, ּבְ ָדא,  ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ְלהֹון, מּוְבַטח ּבַ

א,   ָרֵאל. ֲאָבל ּדָ ִיׂשְ י ְלֵמיַלף אֹוַרְייָתא ּבְ ִיְזּכֵ ּדְ
נְ  ִלים,  ּדִ א ׁשְ ַדְעּתָ יָמא ַעל ִקּיּוֵמיּה ּבְ יֵליּה ַקּיְ הֹוָרא ּדִ

א  ָהא קּוְדׁשָ ִריְך הּוא  ָלאו ָהִכי. ְותּו, ּדְ ּבְ
יֵליּה, ְלַאְרָחא בְּ  יה ּדִ א, ְוִתיאּוְבּתֵ (דף   ַתּפּוָחא ּדָ

ָאה חּוָלֵקיּה.  קצ''ב ע''א)  ַזּכָ
Rabbi Aba mentions that there are children that reveal great things and live long 
and become leaders of people. Rabbi Shimon answers that those children 
receive few gifts for their efforts in Torah studies. The Yenuka is different 
because he has full knowledge and consciousness of his revelations.  
The Holy One Blessed be He loves such kind of ‘Apple’ and for that, the child 
must leave the world, praised his share in the world to come. 

תּוב  .132 ּכָ יִקים, ׁשֶ ּדִ ֵריֶכם ַהּצַ ַאׁשְ
ֶכם ית   ב יט)-(מלכים ּבָ ֵליַטת ּבֵ ְוָיְסָפה ּפְ

ה ְפִרי  ה ְוָעׂשָ ָאָרה ׁשֶֹרׁש ְלָמּטָ ׁשְ ְיהּוָדה ַהּנִ
מֹו ָאִביו  ה, ּכְ ְלָמְעָלה. ׁשֶֹרׁש ְלָמּטָ
ה  ק ֵמָהעֹוָלם, ְוהּוא ׁשֶֹרׁש ְלָמּטָ ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ

יַבת ָהָרִקיַע.  יׁשִ ה ְפִרי ְלָמְעָלה, ּבִ ְוָעׂשָ
ֶֹרׁש  ה טֹוב ַהׁשּ ּמָ יָבה ָהֶעְליֹוָנה. ּכַ ְיׁשִ ּבַ
ּלֹא ֶאְהֶיה ְמַקְטֵרג  ִרי. ְוִאם לֹא ׁשֶ ְוַהּפְ

דֹושׁ  רּוךְ -ַלּקָ תֹו  -ּבָ הּוא, הֹוִאיל ְוֶעְרּגָ
לֹט ּבֹו.  יָּכֹול ִלׁשְ ְלָהִריַח ּבֹו, לֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ

ִאּמוֹ  לֹא ִתְרֶאה ַצַער ָעָליו.   ֲאָבל ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
 ְוֵכן ָהָיה.

  

כּו,  .132 ְכִתיב ּבְ יא, ּדִ ִאין ַאּתּון ַצִדיַקּיָ (מלכים ב   ַזּכָ
ָאָרה ׁשֶֹרׁש   יט)  ׁשְ ית ְיהּוָדה ַהּנִ ֵליַטת ּבֵ ְוָיְסָפה ּפְ

גֹון   ה, ּכְ ִרי ְלָמְעָלה. ׁשֶֹרׁש ְלַמּטָ ה ּפְ ְלָמָטה ְוָעׂשָ
ק ֵמָעלְ  ּלָ ִאְסּתַ ה,  ֲאבֹוי, ּדְ ָמא, ְוִאיהּו ׁשֶֹרׁש ְלַמּטָ

ִרי ְלָמְעָלה,   ה ּפְ ְרִקיָעא. ְוָעׂשָ א ּדִ ְמִתיְבּתָ ּבִ
אָ  א ִעּלָ ְמִתיְבּתָ א. ְוִאי  ּבִ א ְוִאיּבָ ְרׁשָ ָמה ָטָבא ׁשָ ה. ּכַ

ִריְך הּוא,   א ּבְ קּוְדׁשָ ָלא ֱאֵהא ְמַקְטְרָגא ּלְ ָלאו ּדְ
יּה, ָלא ֲהָוה ַמאן   הֹוִאיל ְוִתיאּוְבֵתיּה ְלַאְרָחא ּבֵ

יּה   ִאּמֵ יּה. ֲאָבל ְיֵהא ַרֲעָוא, ּדְ ָטָאה ּבֵ ּלְ ֵייכּול ְלׁשַ ּדְ
חֵמי ַצֲעָרא ָעֵליּה, וְ   ֵכן ֲהָוה. ָלא ּתֶ

2 Kings 19:30 “ ֹׁשֶרׁש ְלָמָּטה; ְוָעָׂשה ְפִרי, ְלָמְעָלה--ְיהּוָדה, ַהִּנְׁשָאָרה-ְוָיְסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית .” “And the 
surviving remnant of the house of Judah will again take root below and bear 
fruit above.” The righteous like Rav Hamnuna Sava have roots below that are 
the study halls in heavens. (Roots are always spiritual) The Yenuka connected 
to similar root-like his father that passed away and continue to bring fruits. 
Fruits are the aspects of revealing light, in the higher levels of heaven. 
Rabbi Shimon praised the roots and the fruits and said that if it wasn’t against 
the will of God that wants to smell the ‘apple’, he would have protected the child 
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and let him live a long life. He also wished that the mother won’t see pain. And 
so it happened like Rabbi Shimon predicted that the child passed away shortly 
after. 
Lesson: 
Rabbi Shimon uses the word ‘Apple’ to describe the special child because the 
apple is a fruit that represents the three columns with its colors of white, red 
and green. It has a special scent and the seeds for the next tree are already in 
it to guarantee continuation. 
Malchut is called a ‘field’ and the righteous are called ‘Holy apples’ working in 
the field. 
When special souls are drawn down to the world by the merit of their parents, 
they have very little to correct in this world. To protect such souls God may take 
them while they are young and innocent before they grow with a greater evil 
inclination that may make them fail. 

ַלח ַמְלָאִכים ֶאל   .133 ׁשְ עֹור  ַויִּ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ּבִ
אן ֵיׁש  ְצַרִים ְוגֹו'. ּכָ ְוגֹו'. ִהּנֵה ַעם ָיָצא ִמּמִ
ִרים   ֶנֶגד ֶעׂשְ מֹוֶנה ֵתבֹות ּכְ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ
ּפֹור.  ִפים קֹוְסֵמי ַהּצִ ְ ַכׁשּ ְרגֹות ַהּמְ מֹוֶנה ּדַ ּוׁשְ

ר ָרָצה ְלַדּבֵ ל, ִמי ׁשֶ ּכֵ ְלָעם    ְוֵיׁש ְלִהְסּתַ ִעם ּבִ
ַלח לֹו ִמיָּד ַעד ּוְלִהְתַחבֵּ  ה ׁשָ ר ִאּתֹו, ָלּמָ

ָאַמר  ֵפרּוׁש, ׁשֶ ָבִרים ּבְ ּלֹא ָיֹבא ֵאָליו ּדְ ׁשֶ
י?   ה ְלָכה ָאָרה ּלִ ְצַרִים ְוַעּתָ ִהּנֵה ַעם ָיָצא ִמּמִ
סֹו  ה ּוְלַפיְּ ִחּלָ ּתְ ר ִאּתֹו ּבַ ָהָיה לֹו ְלִהְתַחּבֵ

ֵחד אֹותֹו, ְוַאחַ  ְך ְלהֹוִדיעֹו ְדָבָריּוְלׁשַ  ו! ר ּכָ

  

ן   (במדבר כ''ב)  .133 ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ַוִיׁשְ
ְצַרִים ְוגֹו'. ָהָכא ִאית   ה ַעם ָיָצא ִמּמִ עֹור ְוגֹו'. ִהּנֵ ּבְ
י   ַחְרׁשֵ ְרִגין ּדְ יִבין, ָלֳקֵבל כ''ח ּדַ ִרין ּוְתַמְנָיא ּתֵ ֶעׂשְ

ִצּפֹור. ְוִאית ְלִאְס  ָלא, ַמאן קּוְסִמין ּדְ ּכְ ָבָעא  ּתַ ּדְ
ֲהֵדיּה, ֲאַמאי   ָרא ּבַ ִבְלָעם, ּוְלִאְתַחּבְ יּה ּבְ ָלא ּבֵ ְלַמּלְ
ין   יּה, ִמּלִ ד, ַעד ָלא ֵייֵתי ְלַגּבֵ ַדר ֵליּה ִמּיַ ׁשָ
ה   ְצַרִים ְוַעּתָ ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ָקָאַמר ִהּנֵ א, ּדְ ֵפירּוׁשָ ּבְ

ָרא  ֲהֵדיּה   ְלָכה ָאָרה ִלי, ֲהָוה ֵליּה ְלִאְתַחּבְ ּבַ
ַק  יָסא ּוְלׁשֹוֲחָדא ֵליּה, ּוְלָבַתר  ּבְ ְדִמיָתא, ּוְלַפּיְ

 ְלאֹוָדָעא ֵליּה ִמּלֹוי. 
Numbers 22:5 “ ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹו ִלְקרֹא לֹו ֵלאֹמר

ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיֵׁשב ִמֻּמִליִים ִהֵּנה ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצרַ  .” “So he sent messengers to 
Balaam the son of Beor, at Pethor, which is near the River, in the land of the 
sons of his people, to call him, saying, "Behold, a people came out of Egypt; 
behold, they cover the surface of the land, and they are living opposite me.” 
This Torah verse has 28 words against the 28 levels of magicians and wizards 
with Zippor, Balak’s father. The Zohar asks the question about why Balak sent 
messengers to Balaam, describing the problem while it would’ve been better to 
send gifts and bribes to invite him to come to him and then tell him what he is 
needed for. 

אן נֹוָדע  .134 י יֹוֵסי, ִמּכָ א ָאַמר ַרּבִ ֶאּלָ
ָרָצה   ע, ׁשֶ ַלק ְרצֹון אֹותֹו ָרׁשָ ֲהֵרי ָיַדע ּבָ ׁשֶ

מִ  ד ּתָ ּבֵ דֹוִלים, ְוֵאין יד ְלִהְתּכַ ְדָבִרים ּגְ ּבִ
ה ָרעֹות. עֹוׂשֶ ׁשֶ א ּכְ ֲאָותֹו ֶאּלָ  ּתַ

  
ָהא   .134 מֹוַדע ּדְ ּתְ י יֹוֵסי, ֵמָהָכא ִאׁשְ א ָאַמר ִרּבִ ֶאּלָ

ָבָעא  יָ  ע, ּדְ ַההּוא ָרׁשָ ָלק ְרעּוֵתיּה ּדְ ַדע ּבָ
ין ַרְבְרִבין, ְוֵלית ֵליּה  ְלִאְתַיּקְ  ִמּלִ ִדיר ּבְ ָרא ּתָ

ין.  יׁשִ ד ָעִביד ּבִ א ּכַ יאּוְבָתא, ֶאּלָ  ּתִ
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Rabbi Yossei explains that we learn from this approach that Balak knew that 
Balaam would like to know the big opportunity that would satisfy his desires to 
do great evil. By telling him about the big challenge with the Israelites, it would 
raise his ego and pursue the evil path and curse the Israelites. Balaam was 
known for his curses that always manifest and cursing a big nation would be a 
challenge for him. 

ה  .135 ם ְקָסִמים ְוָעׂשָ ָלק ִקּסֵ ִפים ּבָ ְכׁשָ
ה ֶעְליֹונֹות  ֲעלֹות ֹמׁשֶ ּמַ ן ִצּפֹור, ְוָיַדע ׁשֶ ְוִתּקֵ
ְקָסָמיו,  ם ּבִ ָפיו ְוִקּסֵ ְכׁשָ ף ּבִ ֵ דֹות, ְוִכׁשּ ְוִנְכּבָ

תֹו, ִמיָּד  ְלָעם ָהיּו ְלֻעּמָ ְרגֹות ּבִ ּדַ   - ְוָיַדע ׁשֶ
ְלָעם בֶּ  ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ׁשְ עֹור.ַויִּ  ן ּבְ

  

ָלק ָקָסם ְק  .135 ין ְוַאְתִקין  ּבָ ָסִמין ְוָעִביד ַחְרׁשִ
יִרין, ְוָחָרׁש   ִאין ְוַיּקִ ה ִעּלָ מֹׁשֶ ין ּדְ ַדְרּגִ ָרא. ְוָיַדע ּדְ ִצּפָ
ִבְלָעם ֲהוֹו   ין ּדְ ַדְרּגִ ִקְסמֹוי, ְוָיַדע ּדְ ַחְרׁשֹוי ְוָקָסם ּבְ ּבְ

ַלח ַמְלאָ  ד וִיׁשְ ְבַלְייהּו, ִמּיַ ן  ָלּקֳ ְלָעם ּבֶ ִכים ֶאל ּבִ
עֹור.  ּבְ

Balak with his magic knew that the levels of Moses are high, and Balaam is at 
the same spiritual level on the negative side. When Balak realized that, he 
immediately sent messengers to Balaam that he saw as a match against Moses. 

Lesson; 
Balaam was Pharaoh’s advisor and supported his desire to kill the boys of the 
Israelites. Here God gives Balaam the opportunity to correct his first evil and 
reject Balak’s offer but he failed.  

Balaam had the strongest evil eye, but he couldn’t curse the Israelites because 
of the protection that they had with the Torah and the Holy Tabernacle in the 
middle of their camps. Laban was as evil as Balaam but couldn’t have control 
over Jacob because Jacob was always with the Torah. 

While Balak was a greater magician than Balaam when using objects of this 
world, Balaam had the advantage of cursing with his evil eyes because of his 
spiritual level (Zohar Bechukotai #5, #6). 

Some people use objects like crystals, pieces of jewelry with names and red 
string for protection against evil-eyes and other ‘external’ negativities, but it 
doesn’t help more than ‘Placebo’. It can make the person feel ‘protected’ until it 
hits him. The ONLY positive spiritual force that is Light can deter and remove 
the negative spiritual force that is darkness. Balak had the powers to make 
magic against the Israelites but he knows that he needs the spiritual force of 
Balaam to have some control over the Israelites. As we know the darkness on 
Balaam could work on other people and nations without the Light of the Torah, 
but not over the Israelites that have YHVH with them. 
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The Zohar study creates a force field that shields us from external negativity. 
The Daily Zohar is your shield not because it’s available for free online but 
because you choose to study it and make it part of your life. 

תֹוָרה  .136 מֹו  -ּפְ קֹום ָהָיה, ּכְ ם ַהּמָ ׁשֵ
ּנֱֶאַמר תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים   (דברים כג) ׁשֶ ִמּפְ

ּום  ְך? ִמׁשּ ה ִנְקָרא ּכָ . ָלּמָ ְלַקֲלֶלּךָ
תּוב ּכָ ְלָחן.  (ישעיה סה) ׁשֶ ד ׁשֻ ָהעְֹרִכים ַלּגַ

ְלחָ  ם ְוׁשֻ ר ׁשָ ְך הּוא ן ָהָיה ְמַסּדֵ ּכָ ל יֹום. ׁשֶ ּכָ
ל ְצָדִדים ָרִעים   ּקּון ׁשֶ ִרים ִלְפֵניֶהם    -ּתִ ְמַסּדְ

ִפים  ׁשָ ים ּכְ ה, ְועֹוׂשִ ּתֶ ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ְלָחן ּבְ ׁשֻ
ם  ִסים ׁשָ ּנְ ְלָחן, ּוִמְתּכַ ֻ ִרים ִלְפֵני ַהׁשּ ּוְמַקּטְ

ְמָאה ּומֹוִדיִעים ָלהֶ  ל רּוחֹות ַהּטֻ ם ַמה  ּכָ
ֵהם רֹוִצים.  ֶ ל ׁשּ ִפים ְוקֹוְסִמים ׁשֶ ְ ְוָכל ְמַכׁשּ

ּום ֶזה  ְלָחן, ּוִמׁשּ ֻ ָהעֹוָלם ָהיּו ַעל אֹותֹו ַהׁשּ
ְך  ּכָ תֹוָרא, ׁשֶ קֹום ַההּוא ּפְ ם ַהּמָ ִנְקָרא ׁשֵ

תֹוָרא. ְלָחן ּפְ ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלׁשֻ  קֹוְרִאים ּבַ

  

ַאְתָרא ֲהָוה.  .136 ָמא ּדְ תֹוָרה: ׁשְ ָמה ְדַאּתְ   ּפְ ּכְ
.   (דברים כג) ָאֵמר,  תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלּךָ ִמּפְ

יב, ְכּתִ ִגין ּדִ (ישעיה   ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי. ּבְ
ר   סה)  ְלָחן. ּוָפתֹוָרא ֲהָוה ְמַסּדֵ ד ׁשֻ ָהעְֹרִכים ַלּגַ

ין,   יׁשִ ִסְטִרין ּבִ ּקּוָנא ּדְ ָהִכי הּוא ּתִ ל יֹוָמא. ּדְ ן ּכָ ּמָ ּתַ
ָייא,  ִרין ְמַסּדְ  ּתְ ֵמיְכָלא ּוְבִמׁשְ תֹוָרא ּבְ ְייהּו ּפְ ַקּמַ

ין   ְנׁשִ תֹוָרא, ּוִמְתּכַ י ּפְ ין, ּוְמַקְטִרין ְלַקּמֵ ין ַחְרׁשִ ְוַעְבּדִ
ִאיּנּון   ל רּוִחין ִמְסֲאִבין, ְואֹוְדִעין לֹון ַמה ּדְ ן ּכָ ּמָ ּתַ
ָעְלָמא ַעל ַההּוא   ין ְוקֹוְסִמין ּדְ ָעאן. ְוָכל ַחְרׁשִ ּבָ

ַאְתָרא ַההּוא  תוֹ פְּ  ָמא ּדְ ְך ִאְקֵרי ׁשְ ָרא ֲהוֹו, ּוְבִגין ּכָ
ְלָחן   ֲאַרם ַנֲהַרִים ַלׁשֻ ָהִכי קֹוִרין ּבְ תֹוָרא. ּדְ ּפְ

תֹוָרא.   ּפְ
Numbers 22:5 
“ אֹמר ִהֵּנה ַעם ָיָצא ֹו לֵ ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹו ִלְקרֹא ל
 ”.ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיֵׁשב ִמֻּמִלי
“So he sent messengers to Balaam the son of Beor, at Pethor, which is near the 
River, in the land of the sons of his people, to call him, saying, "Behold, a people 
came out of Egypt; behold, they cover the surface of the land, and they are living 
opposite me.” 
‘Pethor’ was the name of the place of Balaam as it says in Deuteronomy 23:5 
“ ִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶלי� ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ֶכם מִ ְּבֵצאְת ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶר� 
 ”.ִמְּפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלּךָ 
“because they did not meet you with food and water on the way when you came 
out of Egypt, and because they hired against you Balaam the son of Beor from 
Pethor of Mesopotamia, to curse you.” 
In Mesopotamia, the food table was called ‘Pethora’ (Aramaic). Balaam and 
others were setting a table with food and drinks to make witchcraft and burn 
incense every day. Impure spirits would come and tell them all that they want 
to know. Magicians and wizards of the world were doing their impure spiritual 
connections in that place and for that reason, it was called ‘Pethora’.   

ַתח ְוָאַמר, .137 יָת  (שמות כה) ּפָ ְוָעׂשִ
ים ְוגֹו'. ְוָכתוּ  ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ ב ְוָנַתּתָ ַעל  ׁשֻ

ֵלי  ל אֹוָתם ּכְ ִנים ְוגֹו'. ּכָ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ ַהׁשּ
רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות   דֹוׁש ּבָ קֶֹדׁש ָרָצה ַהּקָ

  
ַתח ְוָאַמר  .137 ְלָחן ֲעֵצי   (שמות כה)  ּפָ יָת ׁשֻ ְוָעׂשִ

ים ְוגֹו'. ּוְכִתיב  ּטִ ְלָחן   (שמות כה)  ׁשִ ֻ ְוָנַתּתָ ַעל ַהׁשּ
ל ִאיּנּון ָמאנֵ ֶלֶחם פָּ  ָעא  ִנים ְוגֹו'. ּכָ א, ּבָ י קּוְדׁשָ
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יְך רּוַח קֶֹדׁש ִמְלַמְעָלה  ְלָפָניו ְלַהְמׁשִ
ה. אֹותוֹ  ְך  ְלַמּטָ ר ּכָ ְלָעם ָהָיה ְמַסּדֵ ע ּבִ ָרׁשָ

לְ  ר ׁשֻ ד ָהַאֵחר, ְוָהָיה ְמַסּדֵ ָחן, ְוֶלֶחם ַלּצַ
ָהָיה ִנְקָרא מֹו  (מלאכי א) ׁשֶ ֶלֶחם ְמֹגָאל, ּכְ

ד ָהַאֵחר ַאַחר  ְך הֹוֵלְך ַהּצַ ּכָ ּנֱֶאַמר. ׁשֶ ׁשֶ
לֹֹמה  ֵני ָאָדם. ּוׁשְ קֹוף ַאַחר ּבְ ה ּכְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

ֶלְך צֹווֵ  י ֶמה   (קהלת ב) ַח ְואֹוֵמר,ַהּמֶ ּכִ
ֶלְך ֵאת ֲאשֶׁ  יָּבֹוא ַאֲחֵרי ַהּמֶ ָבר ָהָאָדם ׁשֶ ר ּכְ

סּוק ֶזה. ֵאר ּפָ  ָעׂשּוהּו. ַוֲהֵרי ִנְתּבָ

א  ָכא  קּוְדׁשָ יּה, ְלַאְמׁשָ ד ַקּמֵ ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ ּבְ
ע   א. ַההּוא ָרׁשָ א ְלַתּתָ א ֵמֵעיּלָ רּוָחא ַקִדיׁשָ
ר ָהִכי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ַוֲהָוה   ִבְלָעם, ֲהָוה ְמַסּדֵ ּדְ

אִ  ְלָחן, ְוָנֲהָמא ּדְ ר ׁשֻ ָמה  ְמַסּדֵ ְקֵרי ֶלֶחם ְמגֹוָאל, ּכְ
ָהִכי ָאִזיל ְסָטר  ַמר. ּדְ ִאּתְ ה,   ּדְ ַתר ְקדּוׁשָ ַאֲחָרא ּבָ

א ָצַווח   לֹמֹה ַמְלּכָ א. ּוׁשְ ֵני ָנׁשָ ַתר ּבְ קֹוף ּבָ ּכְ
בֹוא ַאֲחֵרי   (קהלת ב)  ְוָאַמר, ּיָ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ ּכִ

ָבר ָעׂשּוהּו. ְוָהא  ר ּכְ ֶלְך ֵאת ֲאׁשֶ ַמר  ּתְ אִ  (קס''ה)  ַהּמֶ
א.   ְקָרא ּדָ

Exodus 25:23 “ ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹוְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן  .” “You shall 
make a table of acacia wood, two cubits long and one cubit wide and one and a 
half cubits high.” Exodus 25:30 “ דְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמי .” “You shall set 
the bread of the Presence on the table before Me at all times.” 

God gave instructions to set in the Holy Temple a table with bread to be on a 
dedicated table at all times. It was done to draw a holy spirit from above to below 
to protect us from the ‘table’ of the impure side.  

Balaam was setting a table with bread that was called ‘defiled bread’ because of 
the impure reasons attached to it. The prophet Malachi scold the people for their 
disrespect toward the Altar when they bring offerings with impure (polluted) 
consciousness. 
Malachi 1:7 “ ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל-ַמִּגיִׁשים ַעל ” “You are presenting defiled (also ‘polluted’) 
bread upon My altar.'” Because the other-side copy from the holy side like a 
monkey copy humans, we are told to stay on the pure side without actions so 
we won’t lose the special light that comes from the blessed food.  

Lesson; 
Every Shabbat 12 new Challot were set on the table in the Holy Temple. This 
bread was blessed and eaten by the priests. A miracle kept the bread fresh as if 
it just came out of the oven during the entire week. One bite of it would make a 
person full and satisfied. 
 
‘Bread’ ‘לחם’ has a numerical value of 78 that is equal to six times YHVH (26). It 
connects us to Yessod that is the ‘gate’ of sustenance. The first blessing on the 
bread before the meal has 10 words to connect us to the entire Tree of Life. 

After ‘Mayim Acharonim’,’Final waters’ and before the blessings of the meal, 
‘Birkat Hamazon’ we connect to the bread in the Holy Temple by saying the 
words from Ezekiel 41:22 “ ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה....” “...This is the table 
that is before YHVH.” 
 

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

80 DailyZohar.com  
 

Because the bread in the Holy Temple was kept continuously during the week, 
it’s good to keep a piece of bread from the first meal of Shabbat on the table 
during the whole Shabbat. 
Salt ‘מלח’ has the same letters and the numerical value of bread and it’s 
important to always keep salt on the dinner table.  

Read more here: https://dailyzohar.com/daily-zohar-1284/ 

תּוב .138 ה'   (שופטים ה) ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ֵדה  ְ ָך ִמׂשּ ַצְעּדְ ִעיר ּבְ ֵ ֵצאְתָך ִמׂשּ ֱאדֹום ּבְ

ָרָצה  ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ְוגֹו'. ּבְ דֹוׁש ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ַהּקָ
ָרֵאל, ָהַלְך   רּוְך הּוא ָלֵתת ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ן ּבָ ְוִזּמֵ

מֹו  לּוָה, ּכְ ו ְולֹא ִקּבְ ֵני ֵעׂשָ ֶאת ּבְ
ּנֱֶאַמר א ְוָזַרח  (דברים לג) ׁשֶ יַני ּבָ ה' ִמּסִ

ָלּה. ָהלַ  ִעיר ָלמֹו, ְולֹא ָרצּו ְלַקּבְ ֵ ְך ִלְבֵני ִמׂשּ
תּוב  ּכָ ָלּה, ׁשֶ ָמֵעאל, ְולֹא ָרצּו ְלַקּבְ ִיׁשְ

ּלֹא ָרצּו, חָ הֹוִפיַע ֵמהַ  יָון ׁשֶ אָרן. ּכֵ ַזר ר ּפָ
ִנינּו. ְך ׁשָ ָרֵאל. ּכָ  ָלֶהם ְלִיׂשְ

  

ִתיב  .138 א ֲחֵזי, ּכְ ִעיר   (שופטים ה)  ּתָ ֵ ֵצאְתָך ִמׂשּ ְיָי ּבְ
ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרעָ  ְ ָך ִמׂשּ ַצְעּדְ ֲעָתא  ּבְ ׁשַ ה ְוגֹו'. ּבְ ׁשָ

ִריְך הּוא ְלֵמיַהב א  א ּבְ ָבָעא קּוְדׁשָ ֹוַרְייָתא  ּדְ
ין  ָרֵאל, ָאַזל ְוַזּמִ לּוָה.  ְלִיׂשְ ו, ְוָלא ִקּבְ ְלהּו ִלְבֵני ֵעׂשָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  א ְוָזַרח   (דברים לג) ּכְ יַני ּבָ ְיָי ִמּסִ
ָלּה. ָאזַ  עּו ְלַקּבְ ִעיר ָלמֹו, ְוָלא ּבָ ֵ ל ִלְבֵני  ִמׂשּ

ְכִתיב הֹוִפיַע ֵמַהר   ָלּה, ּדִ עּו ְלַקּבְ ָמֵעאל, ְוָלא ּבָ ִיׁשְ
עּו, אַ פָּ  ָלא ּבָ יָון ּדְ ָרֵאל, ָהִכי  אָרן. ּכֵ ר לֹון ְלִיׂשְ ְהּדָ

ֵניָנן.  ּתָ
Judges 5:4 
“ פּו ַּגם ָעִבים ָנְטפּו ָמִיםְיהָוה ְּבֵצאְת� ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּד� ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגם ָׁשַמִים ָנטָ  .” 
“YHVH, when You went out from Seir, When You marched from the field of 
Edom, The earth quaked, the heavens also dripped, Even the clouds dripped 
water.” 
When God wanted to give the Torah to the children of Israel, he invited the 
children of Esau, but they rejected it. Then he went to the children of Ishmael, 
but they also rejected the Torah. After both rejected the Torah, God returned to 
the Israelites. 
Deuteronomy 33:2 
“ הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן, ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש; ִמיִמינֹו, ֵאׁש ָּדת ָלמֹו--מֹוַוּיֹאַמר, ְיהָוה ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר לָ  ” 
“He said, "YHVH came from Sinai, And dawned on them from Seir; He shone 
forth from Mount Paran, And He came from the midst of ten thousand holy 
ones; At His right hand there was flashing lightning for them.” 

ֵאין   .139 ִנינּו ׁשֶ ֹאל, ַוֲהֵרי ׁשָ ו ֵיׁש ִלׁשְ ַעְכׁשָ
ּתֹוָרה   יּּוִקים ּבַ ק ּדִ ָאָדם ְמַדְקּדֵ ׁשֶ ָאה ּכְ ַחּטָ
סּוק ֶזה  ָבָריו. ּפָ ֵאלֹוָתיו ְלָהִאיר ּדְ ַאל ׁשְ ְוִיׁשְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֹאל, ַהּקָ ב, ְוֵיׁש ִלׁשְ ֵ לֹא ִמְתַיׁשּ

ִעיר, ְלֵאיֶזה ָנבִ  ָהַלְך ְלׂשֵ ׁשֶ ֶהם הּוא ּכְ ּלָ יא ׁשֶ
ָהַלְך ְלָפאָרן, ְלֵאיֶזה ָנִביא  ה? ּוְכׁשֶ ּלָ ִהְתּגַ
ה  ּלָ ִהְתּגַ אַמר ׁשֶ ה? ִאם ּתֹ ּלָ ֶהם ִהְתּגַ ּלָ ׁשֶ
ָרט  ם, לֹא ָמָצאנּו ֶזה ְלעֹוָלִמים, ּפְ ְלֻכּלָ

  

ֲאָלא, ְוָהא ּתָ  .139 א ִאית ְלׁשָ ּתָ ָאה  ַהׁשְ ֵלית ַחּטָ ֵניָנן ּדְ
ַאל   אֹוַרְייָתא, ַוִיׁשְ ּיּוִקין ּדְ ק ּדִ ר ָנׁש ְמַדְקּדֵ ד ּבַ ּכַ
ָבא,   ְ ֶאְלּתֹוי ְלַאְנָהָרא ִמּלֹוי. ַהאי ְקָרא ָלא ִאְתַייׁשּ ׁשְ
ד ָאַזל   ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ֲאָלא. קּוְדׁשָ ְוִאית ְלׁשָ

עִ  ֵליְלׂשֵ ְלהֹון ִאְתּגְ . ְוַכד ָאַזל  יר, ְלַמאן ְנִביָאה ּדִ
יָמא   ֵלי. ִאי ּתֵ ְלהֹון ִאְתּגְ ְלָפאָרן, ְלַמאן ְנִביָאה ּדִ
ר   א ְלָעְלִמין. ּבַ ָחן ּדָ ּכְ הּו, ָלא ַאׁשְ ֵלי ְלֻכּלְ ִאְתּגְ ּדְ
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ה. ַוֲהֵרי   ם, ְוַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ָרֵאל ְלַבּדָ ְלִיׂשְ
סּוק לוֹ  ְך ָצִריְך ַהּפָ ּכָ ֵאר ׁשֶ ַמר: ה' ְלִסיַני  ִנְתּבָ

אָרן.  ִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ְלַהר ּפָ א ְוָזַרח ְלׂשֵ ּבָ
אָרן?  ִעיר ָלמֹו? ּוַמה זֶּה ֵמַהר ּפָ ֵ ַמה זֶּה ִמׂשּ
ַאְלנּו,  ל, ַוֲהֵרי ׁשָ ּכֵ ַהּכֹל ֵיׁש ָלַדַעת ּוְלִהְסּתַ

ַמְענּו ְולֹא ָיַדְענּו.  ְולֹא ׁשָ

ַמר   ה. ְוָהא ִאּתְ מֹׁשֶ ְלחֹוַדְייהּו, ְוַעל ְיֵדי ּדְ ָרֵאל ּבִ ְלִיׂשְ
ָהִכי  ֵעי ְקָרא ְלֵמיַמר, ְיָי ְלִסיַני בָּ  ּדְ א, ְוָזַרח  ִמּבָ

ִעיר ָלמֹו,   ֵ אָרן, ַמהּו ִמׂשּ ִעיר ָלמֹו, הֹוִפיַע ְלַהר ּפָ ְלׂשֵ
ָלא,   ּכְ ע ּוְלִאְסּתַ א ִאית ְלִמְנּדַ אָרן. ּכֹּלָ ּוַמהּו ֵמַהר ּפָ

ַמְעָנא, ְוָלא ְיַדְעָנא.  ִאיְלָנא, ְוָלא ׁשְ  ְוָהא ׁשָ
To have a better understanding, the Zohar asks questions about who the 
prophet from the children of Esau was that God revealed himself when he went 
to Seir. And when he went to Paran, to the children of Ishmael, who was the 
prophet that saw a revelation of God. Who received the invitation to receive the 
Torah? If we think that God revealed himself to their entire nations, then it’s not 
so because such revelation is written only about Moses and the children of 
Israel. There’s no mention of the revelation of God to any other nation. 

The verse should say ‘YHVH came to Sinai’ ‘and dawned to Seir’,’ shown to 
Mount Paran’ and what is ‘from Seir’ ‘ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו’ (There’s no translation for the 
word ‘ָלמֹו’). These questions raised by the Zohar looking for answers. 

Continued in the next DZ study with Rabbi Shimon gives answers to his 
students. 
 
Lesson; 
The process of revealing Light from the Torah is by asking questions. The Zohar 
quotes verses from the Torah and Bible, raise questions and answer them by 
explaining different aspects of the verses, revealing Light. The sacred text 
conceals many levels of understanding that are pure Light. The Zohar tells us 
that there’s no disrespect to the Torah if one asks difficult questions for 
understanding and revealing the Light behind the questions. 

Each of the Hebrew letters and words of the Torah is a source of Light and a 
treasure that enriches our souls and lives. Rabbi Avraham Azulai in his book 
Chessed L’Avraham (3rd spring, river 22,  נהר כב -מעין ג ) reveals to us that after 
the coming of Mashiach, those who focused on revealing the Light of the Torah 
will enjoy great material wealth. Mashiach would complete the correction of the 
world and there will be no more personal Tikun process. It would be a time to 
enjoy the material world, each according to his level if he merited to be 
resurrected at that time. All the treasures of the world that sank in the seas 
from the time of King Solomon until the last days before Mashiach would be 
washed out from the sea onto the land of Israel. Mashiach would give from these 
treasures to every one according to their merits. 

The Children of Israel have the keys to the future treasures and we gather these 
keys with the study of Torah through the Zohar. 
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בָ  .140 ַאל ּדָ א ְוׁשָ ְמעֹון, ּבָ י ׁשִ א ַרּבִ ּבָ ׁשֶ ר ּכְ
ֵאָלה זֹו ֶנֶאְמָרה.  ִמּקֶֹדם. ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ׁשְ ּכְ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ א, ּכְ יַני ּבָ ִהּנֵה   (שמות יט) ה' ִמּסִ
א  יַני ּבָ ַעב ֶהָעָנן, ּוִמּסִ א ֵאֶליָך ּבְ ָאֹנִכי ּבָ

ִעיר  ֵ ה ֲעֵליֶהם. ְוָזַרח ִמׂשּ ּלָ ה ְוִהְתּגַ ָלמֹו, ִמּמַ
ּלֹא ִעיר ׁשֶ ֵני ׂשֵ ָאְמרּו ּבְ ֶ ל,  ׁשּ רֹוִצים ְלַקּבֵ

ָר  ֵאל ְוהֹוִסיף ֲעֵליֶהם  ִמזֶּה ֵהִאיר ָלֶהם ְלִיׂשְ
ְך הֹוִפיַע ְוֵהִאיר   ם ּכָ דֹוָלה. ּגַ אֹור ֲחִביבּות ּגְ
ֵני  ָאְמרּו ּבְ ֶ ה ׁשּ אָרן, ִמּמַ ָרֵאל ֵמַהר ּפָ ְלִיׂשְ

ּלֹא רֹוִצים ְלקַ  אָרן ׁשֶ ל, ִמזֶּה הֹוִסיפּו ּפָ ּבֵ
ָרֵאל ֲחִביבּות ְואוֹ  ָראּוי.ִיׂשְ  ר יֹוֵתר ּכָ

  

ה   .140 ִאיל ִמּלָ ְמעֹון, ָאָתא ְוׁשָ י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ ּכַ
א   א ּדָ ֶאְלּתָ ִמין, ָאַמר ֵליּה ָהא ׁשְ ַקּדְ ִמּלְ ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  א: ּכְ יַני ּבָ ַרת. ְיָי ִמּסִ (שמות   ִאְתַאּמְ
ה ָאנֹ  יט)  יַני בָּ ִהּנֵ ַעב ֶהָעָנן, ּוִמּסִ א ֵאֶליָך ּבְ א  ִכי ּבָ

ֵלי ָעַלְייהּו. ְוָזַרח  ִעיר ָלמֹו,   (דף קצ''ב ע''ב) ְוִאְתּגְ ֵ ִמׂשּ
ָלא,   ָעאן ְלַקּבְ ָלא ּבָ ִעיר, ּדְ ֵני ׂשָ ָאְמרּו ּבְ ה ּדְ ִמּמַ
ָרֵאל, ְואֹוִסיף ָעַלְייהּו ְנהֹוָרא   ֵמַהאי, ַאְנַהר לֹון ְלִיׂשְ

ָר  יא. אּוף ָהִכי, הֹוִפיַע ְוַאְנַהר ְלִיׂשְ ֵאל  ְוָחִביבּו ַסּגִ
ָלא  אָרן, ּדְ ֵני ּפָ ָאְמרּו ּבְ ה ּדְ אָרן, ִמּמַ עּו  ֵמַהר ּפָ ּבָ

ָרֵאל ֲחִביבּו ּוְנִהירּו   ָלא, ֵמַהאי. אֹוִסיפּו ִיׂשְ ְלַקּבְ
ָקא ָיאּות.  ּדְ  ַיִתיר ּכַ

Rabbi Shimon heard the questions and answered that “YHVH comes from 
Mount Sinai” is like when God told Moses on Mount Sinai “I will come to you in 
a thick cloud”. 
Exodus 19:9 “ , ֹמֶׁשה, ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי� ְּבַעב ֶהָעָנן, ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ�-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

הָוהיְ -ָהָעם, ֶאלִּדְבֵרי -ְּב� ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם; ַוַּיֵּגד ֹמֶׁשה ֶאת-ְוַגם ” “YHVH said to Moses, "Behold, I 
will come to you in a thick cloud, so that the people may hear when I speak with 
you and may also believe in you forever." Then Moses told the words of the 
people to YHVH.” 
God came to Mount Sinai and revealed himself to them at the event of giving the 
Torah. “And dawned on them from Seir” (#139 above) means that God came to 
the children of Israel after the children of Esau rejected the Torah. Then he came 
from Paran after the children of Ishmael rejected the Torah. Each time the Torah 
has rejected the Light and love for the Israelites increased. 

ה   .141 ּלָ ַאְלּתָ ַעל ְיֵדי ִמי ִהְתּגַ ָ ׁשּ ֶ ּוַמה ׁשּ
הּוא, סֹוד ֶעְליֹון  (ּבֹא ְרֵאה) -ֲאֵליֶהם 

ָבר ַעל ָיְדָך. ַהּתֹוָרה ָיְצָאה  ה ַהּדָ ּלָ ְוִהְתּגַ
ל רֹאשׁ  ֶלְך   (ָקדֹוׁש) ִמּסֹוד ֶעְליֹון, ׁשֶ ַהּמֶ

ֹמאל יָעה ִלְזרֹוַע ׂשְ ִהּגִ ׁשֶ ר. ּכְ ְסּתָ ,  (ָיִמין) ַהּנִ
ד ָרָאה ם ַהּקָ אֹוָתּה ְזרֹוַע ּדָ רּוְך הּוא ּבְ ֹוׁש ּבָ

ם.  ָ ה ִמׁשּ ְתַרּבֶ ּמִ ָאַמר, ָצִריְך ְלָבֵרר ַרע ׁשֶ
ם ַרע,  ן ְזרֹוַע זֹו, ְוִאם לֹא ִיּמְֹך אֹותֹו ּדָ ּוְלַלּבֵ
ל  אן ּכָ ִיְפּגֹם ַהּכֹל. ֲאָבל ָצִריְך ְלָבֵרר ִמּכָ

ָגם.   ּפְ

  

ַאְלּתָ ַעל ְיָדא  .141 ׁשָ ֵלי   ּוַמה ּדְ ַמאן ִאְתּגְ ּדְ
ָרָזא   (רי''ח ע''ב, ר''ע, רי''ט ע''א)  (תא חזי) .ָעַלְייהוּ 

ה ַעל ְיָדְך. אֹוַרְייָתא   ֵלי ִמּלָ ָאה ִאיהּו, ְוִאְתּגְ ִעּלָ
א  ֵריׁשָ ָאה, ּדְ א   (ס''א קדישא)  ַנְפַקת ֵמָרָזא ִעּלָ ַמְלּכָ ּדְ

ָמאָלא,  רֹוָעא ׂשְ י ּדְ ד ָמָטא ְלַגּבֵ א  (ס''  ְסִתיָמא, ּכַ
רֹוָעא,   ינא) ימ ַההּוא ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ

א ּדַ  יׁשָ ָמא ּבִ ן. ָאַמר, ִאְצְטִריְך  ּדָ ּמָ י ִמּתַ ֲהוּו ִמְתַרּבֵ
א. ְוִאי ָלא ַיְמִאיְך   רֹוָעא ּדָ ָנא ּדְ ִלי ְלָבְרָרא ּוְלַלּבְ
א. ֲאָבל ִאְצְטִריְך   ים ּכֹּלָ א, ַיְפּגִ יׁשָ ָמא ּבִ ַההּוא ּדָ

ִגימּו. ְלָבְר  ל ּפְ  ָרא ֵמָהָכא ּכָ
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As for the question related to the way God revealed himself to them when 
offering the Torah, Rabbi Shimon says that the question revealed a supernal 
secret. The Torah came from Binah that is in the concealed head of the Kings. 
It came first to the Left arm that is Isaac and Gevurah. The Holy One Blessed 
be he saw that the Left has bad blood that is Esau and Sam-el, the minister of 
the other-side. 

It was a flaw that God said it should be corrected before it corrupts everything 
else. 

ה? ָקָרא ְלָסָמֵא''ל, ּוָבא  .142 ֶמה ָעׂשָ
ֲהִתְרֶצה תֹוָרִתי. ָאַמר: ְלָפָניו, ְוָאַמר לֹו: 

ג  ּלֵ ּה? ָאַמר לֹו: לֹא ִתְרַצח. ּדִ תּוב ּבָ ַמה ּכָ
ִריְך. ָאַמר:  ּצָ קֹום ׁשֶ רּוְך הּוא ַלּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָך  ּלְ ָך ִהיא, ְוׁשֶ ּלְ לֹום, ּתֹוָרה זֹו ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ְהֶיה.  ן ּתִ ב ְוִהְתַחּנֵ לֹא רֹוֶצה ּתֹוָרה זֹו. ׁשָ
ה נֹוֵתן ְלָפָניו. ָאַמר: ִר  ּבֹון ָהעֹוָלם, ִאם ַאּתָ

ֲהֵרי  ְלטֹוִני עֹוֵבר, ׁשֶ ל ׁשִ ִלי אֹוָתּה, ּכָ
ְלטֹוִני ַעל ֶהֶרג הּוא, ּוְקָרבֹות לֹא ִיְהיּו,  ׁשִ
ְך ַהּכֹל  ים. ִאם ּכָ ְלטֹוִני ַעל ּכֹוָכב ַמְאּדִ ְוׁשִ

טֵּ   ל ִמן ָהעֹוָלם. ִיְתּבַ

  

יּה, ְוָאַמר    ָמה ֲעַבד. ָקָרא ְלָסָמֵאל, ְוָאָתא .142 ַקּמֵ
ּה.   ִתיב ּבָ יִלי. ָאַמר, ַמה ּכְ ְבֵעי אֹוַרְייָתא ּדִ ֵליּה ּתִ
ִריְך הּוא   א ּבְ ִליג קּוְדׁשָ ָאַמר ֵליּה, לֹא ִתְרַצח. ּדָ

לֹום, אֹוַרְייָתא  ִאְצְטִריְך. ָאַמר ַחס ְוׁשָ א  ַלֲאָתר ּדְ ּדָ
ֵעיָנא אֹוַרְייתָ  יָלְך ִהיא, ְוִדיָלְך ְיֵהא, ָלא ּבָ א.  ּדִ א ּדָ

ָעְלָמא, ִאי   יּה, ָאַמר ָמאֵריּה ּדְ ן ַקּמֵ ָאִתיב ְוִאְתַחּנָ
ָהא   יִלי ִאְתֲעָבר, ּדְ ְלָטנּו ּדִ ל ׁשָ ַאּתְ ָיֲהָבּה ִלי, ּכָ
יִלי ַעל ְקּטּוָלא ִאיהּו, ּוְקָרִבין ָלא ֵיהֹון   ְלָטנּו ּדִ ׁשָ

ַמֲאִדים, ִאי ָהִכי ּכֹלָּ וְ  יִלי ַעל ּכָֹכָבא ּדְ א  ֻשְלָטנּו ּדִ
ַטל ֵמָעְלָמא.   ִאְתּבְ

God called Sam-el, the minister of Esau, and asked him if he wants the Torah. 
Sam-el asked about what’s in the Torah and God skipped to the place that is 
most difficult for Sam-l to accept and said; “You shall not kill”. Sam-el rejected 
it and begged God not to give it to him because if he follows the Torah, it will be 
the end of him. He claims that he is responsible for wars and the control of 
planet Mars and following the Torah would block him from doing his duties that 
are based on blood-shed. That would remove his control from the world. 

Lesson; 
In paragraph #141 Rabbi Shimon tells the students that the question revealed 
a supernal secret. It’s essential for us to know that asking questions has the 
aspects of forming vessels and digging wells. When we ‘dig’ in the Torah we 
‘break’ the Klipah/surface and reveal Light that is nourishment for us in this 
world. Digging requires little effort and the ‘water’/Light that comes up is 
something new. 

Torah students in a Yeshiva study most of the day, sitting in pairs or small 
groups, reading the sacred text and raising questions. The process of discussing 
the questions and answers reveals great Light.  

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

84 DailyZohar.com  
 

The Hebrew letters and words have spiritual roots and only when we ‘dig’ into 
the verses and its words, we reveal the concealed light. For that reason, the 
Daily Zohar quotes the entire verse, even when the Zohar makes just a short 
reference to it.  

ָך, ְולֹא ִיְהֶיה  ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ַקח ּתֹוָרְת  .143
ּה. ֲאָבל ִאם נֹוַח ְלָפֶניָך,   ִלי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ּבָ
ב  ֵני ַיֲעקֹב ָלֶהם ְראּוָיה. ְוהּוא ָחׁשַ ֲהֵרי ַעם ּבְ
ׁשֹון ָהָרע ָאַמר ֲעֵליֶהם. ְוֶזהּו ְוָזַרח  ּלָ ׁשֶ

ׁש ָיָצא ְלִישְׂ  ִעיר ַמּמָ ֵ ִעיר ָלמֹו, ִמׂשּ ֵ ָרֵאל ִמׂשּ
ֵני ַיֲעקֹב   אֹור. ָאַמר ָסָמֵא''ל: אי ִאם ּבְ ַוּדַ

לּו ֶאת ֶזה, ַיַעְברּו ִמן ָהעֹוָלם ְולֹא יְ  ַקּבְ
ה ְפָעִמים   ּמָ ב ֵאָליו ּכַ ְלטּו ְלעֹוָלִמים. ׁשָ ִיׁשְ
כֹור, ּוְלָך  ה ּבְ ְוָאַמר ֶזה, ְוָאַמר לֹו: ַאּתָ

כֹוָרִתי, ַוהֲ  ֵרי  ְראּוָיה. ָאַמר לֹו: ֲהֵרי לֹו ּבְ
יָה לֹו, ַוֲאִני  הֹוֵדיִתי.  ְמַכְרּתִ

  

ָעְלָמא, טֹול אֹוַרְייָתְך, ְוָלא ְיֵהא   .143 ָמאֵריּה ּדְ
ְך, ָהא   ּה. ֲאָבל ִאי ִניָחא ַקּמָ חּוָלָקא ְוַאֲחָסָנא ִלי ּבָ
ָהא   יב ּדְ ַיֲעקֹב, לֹון ִאְתֲחֵזי. ְוִאיהּו ָחׁשִ נֹוי ּדְ א ּבְ ַעּמָ

ְלּטֹוָרא ָאַמר ָעַלְייה ֵ ּדַ ִעיר  ּו. ְוָדא הּוא ְוָזַרח ִמׂשּ
ׁש  ִעיר ַמּמָ ֵ ָרֵאל. ָאַמר  ָלמֹו, ִמׂשּ  ָנַפק ְנהֹוָרא לֹון ְלִיׂשְ

א,   לּון ּדָ ַיֲעקֹב ְיַקּבְ נֹוי ּדְ אי, ִאי ּבְ ָסָמֵא''ל ַוּדַ
ְלטּון ְלָעְלִמין. ָאִתיב   ִיְתָעְברּון ֵמָעְלָמא, ְוָלא ִיׁשְ

א  ָמה ִזְמִנין, ְוָאַמר ּדָ , ְוָאַמר ֵליּה ַאְנּתְ  ֵליּה ּכַ
ִכירּוָתא    ָרא, ְוָלְך ִאְתֲחֵזי. ָאַמר ּבּוכְ  ֵליּה, ָהא ֵליּה ּבְ

ַבן ֵליּה, ַוֲאָנא אֹוֵדיִתי.  יִלי, ְוָהא ֶאְזּדְ  ּדִ
After Sam-el (Esau, Left) rejected the Torah he pleads God to give it to the 
children of Jacob. He was thinking that by doing so, they won’t be able to control 
the world, and would experience limitations and death. 
The Holy One Blessed be He asked him to reconsider taking the Torah because 
he (Esau) is the firstborn and deserves it. Sam-el rejected again stating that he 
already sold the firstborn rights and the children of Jacob has the right. 
God told him that since he doesn’t want any part of the Torah then he should 
remove himself from it completely. Sam-el accepted this term. 

ְהֶיה  ָאַמר לֹו:  .144 יִּ הֹוִאיל ְולֹא ָרִציָת ׁשֶ
ּכֹל. ָאַמר:  ה ּבַ ּנָ ֲעֹבר ִמּמֶ ּה ֵחֶלק, ּתַ ְלָך ּבָ
ן ִלי ֵעָצה ֵאיְך  ָיֶפה. ָאַמר לֹו: הֹוִאיל ְוָכְך, ּתֵ
ה אֹוֵמר.  ַאּתָ ֵני ַיֲעקֹב ׁשֶ לּוָה ּבְ ַקּבְ יְּ ה ׁשֶ ֶאֱעׂשֶ

חֵ  ד אֹוָתם. ָאַמר לֹו: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ָצִריְך ְלׁשַ
ַמִים ְוֵתן ֲעֵליֶהם,  קַ  ָ ח אֹור ֵמאֹור ֵחילֹות ַהׁשּ

ה.  ִחּלָ י ְיֵהא ַבּתְ ּלִ לּוָה, ַוֲהֵרי ׁשֶ ּוָבֶזה ְיַקּבְ
ה אֹותֹו, ְוָנַתן לֹו  ּסָ ּכִ ּנּו אֹור ׁשֶ יט ִמּמֶ ִהְפׁשִ
תּוב ְוָזַרח  ּכָ ָרֵאל, ֶזהּו ׁשֶ ָלֵתת ָלֶהם ְלִיׂשְ

ִעיר מַ  ֵ ִעיר ָלמֹו. ִמׂשּ ֵ ׁש. ֶזהִמׂשּ ָסָמֵא''ל,   ּמָ
תּוב ּכָ ִעיר ָעָליו.   (ויקרא טז) ׁשֶ ָ א ַהׂשּ ְוָנׂשָ

ָרֵאל. -ָלמֹו   ְלִיׂשְ

  

ּה   .144 ִעית ְלֶמֱהִוי ָלְך ּבָ ָאַמר ֵליּה הֹוִאיל ְוָלא ּבָ
א. ָאַמר ָיאּות. ָאַמר   כֹּלָ ּה ּבְ חּוָלָקא, ִאְתֲעָבר ִמּנָ

יד  יְך ַאְעבִּ ֵליּה, הֹוִאיל ְוַכְך, ַהב ִלי ֵעיָטא, אֵ 
ַאּתְ ָאֵמר. ָאַמר ֵליּה   ַיֲעקֹב ּדְ נֹוי ּדְ לֹון ָלּה ּבְ יַקּבְ ּדִ
ֲחָדא לֹון, טֹול   ָעְלָמא, ִאְצְטִריְך ְלׁשַ ָמאֵריּה ּדְ
א, ְוָהב ָעַלְייהּו, ּוְבָדא   ַמּיָ ֵחיֵלי ׁשְ ִהירּו ּדְ ְנהֹוָרא ִמּנְ

ַקְדִמיָתא.  יִלי ְיֵהא ּבְ לּון ָלּה, ְוָהא ּדִ יט   ְיַקּבְ ַאְפׁשִ
ָיא ָעֵליּה, ְוָיַהב ֵליּה, ְלֵמיַהב לֹון   ַחּפְ יּה ְנִהירּו ּדְ ִמּנֵ
ִעיר ָלמֹו.   ֵ ָרֵאל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוָזַרח ִמׂשּ ְלִיׂשְ

ְכִתיב א ָסָמֵא''ל. ּדִ ׁש, ּדָ ִעיר ַמּמָ ֵ (ויקרא   ִמׂשּ
ָרֵאל.  טז)  ִעיר ָעָליו. ָלמֹו ְלִיׂשְ א ַהׂשָ  ְוָנׂשָ
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God asked Sam-el to give him advice about how to follow his suggestion and 
make the children of Jacob accept the Torah. Sam-el said that God should bribe 
them by adding light from the heavens and he is ready to give his own light first. 
Sam-el ‘undressed’ himself from the Light that was on him and gave it to God 
for the children of Israel. We read that from Deuteronomy 33:2 when it says, 
“And dawned on them from Seir” (see also DZ 3088, #138). “From Seir” as 
explained is the Left, Sam-el. 

“ הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן, ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש; ִמיִמינֹו, ֵאׁש ָּדת ָלמֹו--ַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹוא ְוזָ ַוּיֹאַמר, ְיהָוה ִמִּסיַני ּבָ  ” 
“He said, "YHVH came from Sinai, And dawned on them from Seir; He shone 
forth from Mount Paran, And He came from the midst of ten thousand holy 
ones; At His right hand there was flashing lightning for them.” 

Lesson; 
Sam-el is the minister of the other-side and represents endless desire to control. 
The negative side doesn’t have the light of its own and that is why it attaches 
itself to people. When they are out of the ways of the Torah, Sam-el introduces 
the aspect of death that includes all types of failures, termination of life, the 
cutoff of energy flow, stop growth and more. 

Sam-el can’t have a part in the Torah because he gave it up, but If we don’t 
follow the Torah, he can claim the Light he gave us through God with the Torah. 
Since his contribution of light was only partial, he cannot take it all and we can 
always turn to heavens and receive light to restore ‘Life’ after we lose it to the 
other-side. 

רֹוַע   .145 ם ַרע ִמזְּ ֵער ֶזה ְוֶהֱעִביר ּדָ ּבִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֹמאל, ָחַזר ִלְזרֹוַע ָיִמין . ָרָאה ּבֹו (ְׂשמֹאל) ׂשְ

ם ָרע  ם ָצִריְך ְלַנּקֹות ִמּדָ ְך ּגַ ְך. ָאַמר: ּכָ ם ּכָ ּגַ
ְזרֹוַע זֹו. ָקָרא ְלַרַה''ב, ָאַמר לֹו: ֲהִתְרֶצה  

תוּ  ּה?תֹוָרִתי? ָאַמר לֹו: ַמה ּכָ ג ב ּבָ ּלֵ לֹו  ּדִ
ה זֹו  ָ ְוָאַמר: לֹא ִתְנָאף. ָאַמר: אֹוי ִאם ְיֻרׁשּ
ה ָרָעה  ָ רּוְך הּוא, ְיֻרׁשּ דֹוׁש ּבָ יֹוִריׁש ִלי ַהּקָ
ֲהֵרי  ְלטֹוִני ָבּה, ׁשֶ ל ׁשִ י ּכָ ּנִ יֲַּעֹבר ִמּמֶ ׁשֶ
ֵגי ַהיָּם,   ת ּדְ ְרּכַ י, ּבִ ִים ָנַטְלּתִ ת ַהּמַ ְרּכַ ּבִ

תּוב ּכָ ר א) (בראשית ׁשֶ ְרבּו ְוגֹו', ּו וּ ּפְ
יִתי   (שם יז) ְוָכתּוב ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרּבֵ

ֶרא  (שם טז) ֹאתֹו ְוגֹו', ְוָכתּוב ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ
 ָאָדם.

  

א   .145 יׁשָ ָמא ּבִ ר ּדָ א, ְוַאְעּבַ ִביֵער ּדָ יָון ּדְ ּכֵ
ר ִלְדרֹוָעא ְיִמיָנא ָמאָלא, ַאְהּדָ רֹוָעא ׂשְ (ס''א   ִמּדְ

יּה אּוף ָהִכי, ָאַמר ָהִכי ָנֵמי  א בֵּ ָחמָ  שמאלא) 
א. ָקָרא   רֹוָעא ּדָ א, ּדְ יׁשָ ָמא ּבִ ִאְצְטִריְך ְלַנְקָייא, ִמּדָ
יִלי. ָאַמר   ְבֵעי ַאּתְ אֹוַרְייָתא ּדִ ְלַרַה''ב ָאַמר ֵליּה, ּתִ
ְנַאף.   ִליג ֵליּה, ְוָאַמר לֹא ּתִ ּה. ּדָ ִתיב ּבָ ֵליּה, ַמה ּכְ

א ַיֲחִסין ִלי וי ִאי ְירּוָתא ָאַמר וַ  ִריְך   ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ
ל ָשְלָטֵני,   ּה ּכָ ִיְתַעָבר ּבָ א, ּדְ יׁשָ הּוא, ְירּוָתא ּבִ
א,   נּוֵני ַיּמָ ְרָכָתא ּדְ א ָנִטיְלָנא, ּבִ ַמּיָ ְרָכָתא ּדְ ָהא ּבִ ּדְ

ְכִתיב רּו ּוְרבּו ְוגֹו'.   (בראשית א) ּדִ ּפְ
יִתי אֹותֹו  יִתי אֹותֹו ְוִהְר ְוִהְפֵר  (בראשית יז) ּוְכִתיב ּבֵ

ֶרא ָאָדם.  (בראשית טז) גֹו' ּוְכִתיבוְ   ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ
After God removed the negative connection of the Left arm (Esau, Sam-el) from 
the Torah, he turns to the Right that is Chessed, Abraham, where there is the 

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

86 DailyZohar.com  
 

negative aspect of Ishmael. God called the minister of Ishmael, Rahav, and 
asked him if he wants to follow the Torah. Rahav asked what is written in it and 
God skipped a lot and pointed to “You shall not commit adultery”. Rahav 
thought to himself that if God gives him this Torah it will take away his control 
over adultery. He received the blessing of the waters that is a vehicle for 
‘fruitfulness’. 
In Genesis 17:20 we read the blessing that Ishmael received from his father, 
Isaac. 
“  ְׁשַמְעִּתי� ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵּביִתי ֹאתֹו ִּבְמֹאד ְמֹאד ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִלידּוְלִיְׁשָמֵעאל 
 ”.ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול
“As for Ishmael, I have heard you; behold, I will bless him, and will make him 
fruitful and will multiply him exceedingly. He shall become the father of twelve 
princes, and I will make him a great nation.” 
The connection of water to ‘fruitfulness’ comes from the days of Creation. 
Genesis 1:22 
“ ַהַּמִים ַּבַּיִּמים, ְוָהעֹוף, ִיֶרב ָּבָאֶרץ-תבּו, ּוִמְלאּו אֶ ַוְיָבֶר� ֹאָתם ֱא�ִהים, ֵלאֹמר: ְּפרּו ּוְר  ” 
“God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the 
seas, and let birds multiply on the earth."” 
Ishmael was born to be a ‘wild man’, rejecting all limitations, seeking great 
dwelling areas and wealth.  
Genesis 16:12 
“ ֶאָחיו, ִיְׁשֹּכן-ְּפֵני ָכל-ָידֹו ַבֹּכל, ְוַיד ֹּכל ּבֹו; ְוַעל--ְוהּוא ִיְהֶיה, ֶּפֶרא ָאָדם ” 
“He will be a wild man, His hand will be against everyone, and everyone's hand 
will be against him; And he will dwell over against all his brothers.” 

ן ִלְפֵני ִרּבֹונֹו ְוָאַמר  .146 ִהְתִחיל ְלִהְתַחּנֵ
ֵני ָבִנים ָיְצאּו ֵמַאְבָרָהם  לֹו: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ׁשְ

ן ָלֶהם, ְוָלֶהם ְראּוָיה.  - ֵני ִיְצָחק, ּתֵ ֲהֵרי ּבְ
כ ה ַהּבְ ַאּתָ ֹור ּוְלָך ָאַמר לֹו: ֵאיִני ָיכֹול, ׁשֶ

ן ְלָפָניו, ְוָאַמר:  ְראּוָיה. ִהְתִחיל ְלִהְתַחּנֵ
ּלֹו, ְואֹור ֶזה  ֵהא ׁשֶ כֹוָרִתי ּתְ ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ּבְ
ה.   י ַעל ֶזה, ַקח ְוֵתן ָלֶהם. ְוָכְך ָעׂשָ ּתִ יַָּרׁשְ ׁשֶ

אָרן. תּוב הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ ּכָ  ֶזהּו ׁשֶ

  

י מָ  .146 ָנא ַקּמֵ אֵרי ְלִאְתַחּנְ ר ֵליּה,  אֵריּה, ָאמַ ׁשָ
ִנין ָנַפְקָנא ֵמַאְבָרָהם, ָהא   ֵרין ּבְ ָעְלָמא, ּתְ ָמאֵרי ּדְ
ִיְצָחק, ַהב לֹון, ְולֹון ִאְתֲחֵזי. ָאַמר ֵליּה, ָלא   נֹוי ּדְ ּבְ
אֵרי   ַאְנּתְ ּבּוְכָרא, ְוָלְך ִאְתֲחֵזי, ׁשָ ָיִכיְלָנא, ּדְ

ָעלְ  יּה, ְוָאַמר ָמאֵריּה ּדְ ָנא ַקּמֵ ָמא,  ְלִאְתַחּנְ
כֵ  ֲאָנא  ּבְ יֵליּה, ְוַהאי ְנהֹוָרא ּדַ יִלי ְיֵהא ּדִ ירּוָתא ּדִ

א, טֹול ְוַהב לֹון, ְוַכְך ָעֵבד, ֲהָדא   ָיִריְתָנא ַעל ּדָ
ְכִתיב,  אָרן. (דברים לג) הּוא ּדִ  הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ

Rahav pleaded to God saying that Abraham has two children, and Isaac has two 
sons that deserve the Torah. God replied that he is the firstborn of Abraham 
and he should receive it. Rahav started begging and ask God to take the light 
he inherited as a firstborn from him and give it to them. The Holy One Blessed 
be He did so. That was the aspect of “He shone forth from Mount Paran” 
(Deuteronomy 33:2). 
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Lesson; 
The negative side is the first to take its share of light so the first or beginning of 
everything is under the risk of getting hurt by them.  

God loves the Israelites because they came from the pure side. Abraham had 
Ishmael first to clear the path for Isaac. Ishmael was his firstborn son. He came 
from Hagar was Egyptian with an impure vessel. Then Abraham had Isaac from 
Sarah as promised to them by God. Isaac had the twins Esau and Jacob. Esau 
came out before Jacob to let the other-side have a share of the light. Jacob was 
the third generation, pure and complete, with merits to inherit the Light of the 
Torah.  

God’s love for us and ‘tactics’ guaranteed that we will have a pure Torah without 
any attachments of entitlements of the negative-side. The sages teach us that 
when the evil-side is after us, we turn to the Torah because they don't have any 
part in it and can not use it against us and they leave us alone.  

Our Daily Zohar studies are the best shield from negativity.  

תּוב ְוָזַרח,  .147 ָסָמֵא''ל ּכָ ּבְ ֹוֶנה ׁשֶ ַמה ׁשּ
אֹותֹו  א ָנַטל ּבְ תּוב הֹוִפיַע? ֶאּלָ ּוְבַרַה''ב ּכָ
ּנּו ָסָמֵא''ל ֶחֶרב ְוֶהֶרג,  יט ִמּמֶ ִהְפׁשִ אֹור ׁשֶ
ָראּוי. ֶזהּו  ִדין ְוַלֲהרֹג ּכָ ַלֲהרֹג ּבְ

תּוב ּכָ ֲאָוֶתָך. ַאף ַעל  (שם) ׁשֶ ר ֶחֶרב ּגַ ַוֲאׁשֶ
ּלֹ  ב ׁשֶ ָרָכהּגַ ָך. ְוָנַטל אֹוָתּה ּבְ ּלְ  א ָהְיָתה ׁשֶ

הֹוִפיַע   מֹו ׁשֶ ּנּו ַרַה''ב ְקָצת, ּכְ יט ִמּמֶ ִהְפׁשִ ׁשֶ
ִריָּה ּוְרִביָּה.  ְרָכָתם ַלֲעׂשֹות ּפְ ְקָצת ִמּבִ

אָרן, וְ  ְך הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ ְגַלל ּכָ לֹא ָכתּוב ּבִ
 ְוָזַרח.

  

ִתיב  .147 ָסָמֵא''ל ּכְ ָנא ּבְ ְוָזַרח, ּוְבַרַה''ב  ַמאי ׁשְ
ִתיב הֹופִ  יט  ּכְ ַאְפׁשִ ַההּוא ְנִהירּו ּדְ א ָנַטל ּבְ יַע. ֶאּלָ

ִדיָנא,   יּה ָסָמֵא''ל, ֶחֶרב ְוָקטֹוָלא, ְלָקְטָלא ּבְ ִמּנֵ
ְכִתיב,  ְדָקא ָיאּות. ֲהָדא הּוא ּדִ (דברים   ּוְלָקְטָלא ּכְ

ָלא ֲהוָ  לג) ב ּדְ ֲאָוֶתָך. ַאף ַעל ּגַ ר ֶחֶרב ּגַ ה  ַוֲאׁשֶ
ַאְפׁשִ  ְרָכָתא ּדְ ַההּוא ּבִ יָלְך. ְוָנַטל ּבְ יּה  ּדִ יט ִמּנֵ

ְלהֹון,   ְרָכָתא ּדִ אֹוַפע ְזֵעיר ִמּבִ ָמאן ּדְ ַרַה''ב, ְזֵעיר, ּכְ
ְך הֹוִפיַע ֵמַהר פָּ  ִגין ּכַ ה. ּבְ ְרָיה ּוְרִבּיָ ד ּפִ אָרן,  ְלֶמְעּבַ

ִתיב ְוָזַרח.   ְוָלא ּכְ
Deuteronomy 33:2 
“ הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן, ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש; ִמיִמינֹו, ֵאׁש ָּדת ָלמֹו--ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹוָוה ִמִּסיַני ַוּיֹאַמר, ְיה ” 
“He said, "YHVH came from Sinai, And dawned on them from Seir; He appeared 
from Mount Paran, And He came from the midst of ten thousand holy ones; At 
His right hand there was flashing lightning for them.” 
The Zohar asks about the difference between what it says about the light given 
to the Israelites from Sam-el (Esau), “and downed (shine)” and the light from 
Rahav (Ishmael) described as “appeared”. The Zohar explains that God took 
from Sam-el most of his light and left for him only enough to execute death with 
his sword in proper judgment. 
Rahav didn’t have a lot of light from the blessing given to him by Isaac and God 
took only little of it, leaving him with light to be ‘fruitful and multiply’. The word 
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‘dawned’ related to the bright light that appears when the sun shines in the 
morning and the word ‘appeared’ is just a revelation. 
Lesson; 
Rahav is the minister of the sea and of Egypt. When the Israelites arrived at the 
sea and Moses wanted to step into the sea, Rahav stood against him and refuse 
to part the waters. Then God told Moses; 
Exodus 14:16 
“ ם ֶאת ַמְּט� ּוְנֵטה ֶאת ָיְד� ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו ְויָֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו� ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשהְוַאָּתה ָהרֵ  .” 
“As for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide 
it, and the sons of Israel shall go through the midst of the sea on dry land.” 
The names of God were on Moses’s Staff and Rahav had to obey the will of 
Moses. 
Psalms 114:5 
 ”.ַמה ְּל� ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור“
“What ails you, O sea, that you flee? O Jordan, that you turn back?” 
The first part of the verse is related to the crossing of the sea by the Israelites 
and the second part is related to the crossing of the Jordan river by the priests. 
The story is in Joshua 3:14-17. When the priests carrying the Holy Ark wanted 
to cross the Jordan river the water flow stopped at the moment the feet of the 
priests touched the water. Then they could cross on dry land. 
The entire nature is controlled by ministers and angels that were created by 
YHVH and when God’s name appears before them, they must obey because he 
controls everything. 
Rabbi Shimon and other great Tzadikim could make miracles and control nature 
because they were pure channels of Light. The name of God was an unseparated 
part of them. 
We cannot wave the name of God over water and expect them to split or stop 
flowing because we need to be pure enough to represent and channel the Light 
of Holy One Blessed be He. Nevertheless, the more we study and connect to 
YHVH, we can have protection from the negative aspects of Nature. 

148 . 

  

ָרֵאל, ֵמִאיּנּון   .148 ין ְלִיׂשְ ָנַטל ַמְתָנן ִאּלֵ יָון ּדְ ּכֵ
ְלָטִנין, ָאָתא ְוָקָרא ְלהּו ְלָכל (דף קצ''ג   ַרְבְרָבִנין ׁשָ

ין, ְוָאִתיבּו   ע''א) ַאר ַעּמִ ְמָמָנן ַעל ׁשְ ִרְבבֹות קֶֹדׁש, ּדִ
הּו ַקִביל ְוָנִטיל ַמְתָנן, ְלֵמיַהב   ּלְ ֵליּה אּוף ָהִכי. ּוִמּכֻ

ֲהָוה ֵליּה ַחד ָמאָנא ַמְלָיא  לֹון   ָרֵאל. ְלַאְסָיא, ּדְ ְלִיׂשְ
ָעא ְלֵמיַהב ֵליּה   י, ְוָנִטיר ֵליּה ִלְבֵריּה. ּבָ ַחּיֵ א ּדְ ּמָ ִמּסַ
י. ַאְסָיא ֲהָוה   ַחּיֵ ָסָמא ּדְ ַלִייטֹון ּדְ ִלְבֵריּה, ַההּוא ּפְ

ֵביִתי, ִאי ִינְ  ין ִאית ּבְ יׁשִ ים, ָאַמר ַעְבִדין ּבִ עוּ ַחּכִ ן  ּדְ
ֵעיַנְייהּו,   א, ַיְבִאיׁש ּבְ ָזא ּדָ ֲאָנא ָיִהיב ִלְבִרי ְנַבְזּבְ ּדַ

 ְוִיְבעּון ְלָקְטָלא ֵליּה. 
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The Zohar explains that ‘And He came from the midst of ten thousand holy ones’ 
reveals that after God took the gifts of Light from ministers of Esau and Ishmael, 
he called the ministers of the other nations. They rejected the Torah with similar 
answers like Sam-el and Rahav and gave him gifts for the children of Israel.  
It’s like a healer that had a vessel with a new drug of life and wished to keep it 
to his son. The healer was wise and knew that the servants in his house would 
know the value of the gift he wants to give his son, they would hate his son and 
want to kill him.  

ֶות ְוָנַתן  .149 ה? ָלַקח ְקָצת ַסם ַהּמָ ֶמה ָעׂשָ
ִלי,  ַתח ַהּכְ ָקָרא ַלֲעָבָדיו ְוָאַמר ָלֶהם:  ַעל ּפֶ

ם ֶנֱאָמִנים ְלָפַני, ֲהִתְרצּו ֶאת אֹותֹו  ַאּתֶ
ם? ָאְמרּו: ִנְרֶאה ַמה זֶּה. ֶטֶרם ֵהִריחּו ָרצּו  ַהּסַ
ן ִלְבנֹו,   ם: ִאם ַסם ֶזה ִיּתֵ ָלמּות. ָאְמרּו ְבִלּבָ
אי ָימּות, ְוָאנּו ִניַרׁש ֶאת ֲאדֹוֵננּו. ָאְמרּו  ַוּדַ

א ְלִבְנָך, ְלָפָניו:   מֹוֵרנּו, ַסם ֶזה לֹא ָראּוי ֶאּלָ
ַאְרנּו ֶאְצְלָך, ֵלְך  ַכר ֲעבֹוָדֵתנּו ִהׁשְ ַוֲהֵרי ׂשְ

ל ַסם ֶזה. ַקּבֵ יְּ  ְוֵתן לֹו ְלׁשַֹחד ׁשֶ

  

מֹותָ  .149 א ּדְ י  ָמה ֲעַבד. ָנַטל ְזֵעיר ִמַסּמָ ּוִ א, ְוׁשַ
ָמאָנא, ְקָר  ְתָחא ּדְ ַאּתּון  א ְלַעְבדֹוי, ָאַמר לֹון, ֲאּפִ

ְבעּון ְלַההּוא ַסָמא. ָאְמרּו ֶנחֵמי   ְמֵהיְמָנן ֳקָדַמי, ּתִ
עּו   ַמאי הּוא. ַנְטלּו ְלִמְטַעם, ַעד ָלא ַאְרחּו, ּבָ
א ָיִהיב   ְייהּו, ִאי ַהאי ַסּמָ ִלּבַ ְלֵמיַמת, ָאְמרּו ּבְ

אי ָימּות ַוֲאָנן ִניַרת ְלִרּבֹוָנָנא. ָאְמרּו   ִלְבֵריּה, ַוּדַ
יּה, מָ  א ִלְבָרְך,  ַקּמֵ א ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאּלָ א ּדָ ָרָנא, ַסּמָ

ְך, ִזיל ְוַהב ֵליּה   ּבָ ַבְקָנא ּגַ פּוְלָחָנָנא ׁשְ ְוָהא ַאְגָרא ּדְ
א.  א ּדָ ל ַסּמָ ּיֲקּבֵ  ְלׁשֹוֲחָדא, ּדִ

To protect his son, the healer took a little of the drug and put a drug of death 
at the opening of the vessel and call his servants, telling them; ‘you are my 
faithful faithful servants, would you like this new drug?’. They wanted to taste 
the drug but before they could even smell it, they felt like dying. In their heart, 
they thought that if the drug goes to his son, he will die and they will inherit 
their master. They pushed the drug away, saying they are not worthy of it, and 
it should go to his son. They add their earnings as an incentive bribe so the son 
would take the drug.  

Lesson; 
The next DZ concludes the study of Deuteronomy 33:2.  

רּוְך הּוא, הּוא רֹוֵפא  .150 דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּכָ
ָרֵאל ֶטֶרם  ן ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ִאם ִיּתֵ ָחָכם, ָיַדע ׁשֶ

ָכל יֹום ָהיּו רֹוְדִפים יֹּוִדיַע ָלֶהם, ּבְ ֶאת  ׁשֶ
ָרֵאל ָעֶליָה ְוהֹוְרִגים אֹוָתם. ֲאבָ  ה ִיׂשְ ל ָעׂשָ

ֵדי  נֹות ְואֹוָצרֹות ּכְ ֶאת ֶזה, ְוֵהם ָנְתנּו לֹו ַמּתָ
ם  ה ְלִתּתָ ָלם ֹמׁשֶ ם ִקּבְ לּוָה, ְוֻכּלָ ַקּבְ יְּ ׁשֶ

תּוב ּכָ ָרֵאל. ֶזהּו ׁשֶ ִליָת עָ  (תהלים סח) ְלִיׂשְ
ִבי ְוגֹו'. ּוִמׁשּ  ֶ ִביָת ׁשּ רֹום ׁשָ ּום ֶזה ָיְרׁשּו ַלּמָ

לִ  ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ י ִעְרעּור ּוְבִלי ִיׂשְ

  

ים,   .150 ִריְך הּוא, הּוא ַאְסָיא ַחּכִ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ּכַ
ָרֵאל, עַ יָ  ִאי ָיִהיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ד ָלא אֹוַדע  ַדע ּדְ

ָכל יֹוָמא ֲהוֹו ַרְדִפין  ָרֵאל ָעָלּה,   לֹון, ּבְ לֹון ְלִיׂשְ
א, ְוִאיּנּון ָיֲהבּו ֵליּה ַמְתָנן   ְוַקְטִלין לֹון. ֲאָבל ֲעַבד ּדָ

יל לוֹ  הּו ַקּבִ לּון ָלּה. ְוֻכּלְ ְיַקּבְ ִגין ּדִ ָזן, ּבְ ה,  ּוְנִבְזּבְ ן מֹׁשֶ
ָרֵאל, ֲהָדא הוּ  (תהלים   א ִדְכִתיב,ְלֵמיַהב ְלהּו ְלִיׂשְ

ְך ַיְרּתּו   סח) ִבי ְוגֹו'. ּוְבִגין ּכַ ֶ ִביָת ׁשּ רֹום ׁשָ ָעִליָת ַלּמָ
ָלא ִעְרעּוָרא, ּוְבָלא ִקְטרּוָגא   ָרֵאל אֹוַרְייָתא, ּבְ ִיׂשְ
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מֹו ְלעֹוָלם   רּוְך ׁשְ רּוְך הּוא, ּבָ ָלל. ּבָ ִקְטרּוג ּכְ
 ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

ֵמיּה, ְלָעַלם ּוְלעָ  ִריְך ׁשְ ִריְך הּוא, ּבְ ָלל. ּבְ ְלֵמי  ּכְ
 ָעְלַמּיָא.

The Holy One Blessed be He is the wise healer and knew that if he gives the 
Torah to Israel before letting the ministers of the other nations know first, they 
would go after the Israelites and kill them to get the Torah. So God invited them 
to connect to the Torah but they refused and gave gifts so Israel would take it. 
Moses went up the mountain to receive the Torah. He also took all the gifts God 
collected from the ministers of the other nations. God’s ‘plan’ worked 
successfully, and the Israelites received the Torah without any aspect of 
judgment or objections from the other nations. 
Psalms 68:19 
 ”.ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱא�ִהים“
“You have ascended on high, You have led captive Your captives; You have 
received gifts among men, Even among the rebellious also, that the LORD God 
may dwell there.” 
‘Your captives’ are the gifts of Light from the other nations that Moses received 
with the Torah. 

ָרֵאל ּבֹא  .151 ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּוְרֵאה, ֶעְדָים ׁשֶ
נֹות ְואוֹ  ּום ֶזה ֵאּלּו ַמּתָ לּו, ּוִמׁשּ ּבְ ּקִ ָצרֹות ׁשֶ

ֶות ְולֹא ַצד  לֹא ָהָיה ׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם ַהּמָ
ִלי   ְקחּו ַהּתֹוָרה ּבְ ּלָ ָהַאֵחר. ְולֹא ַדי ָלֶהם ׁשֶ
לּו אֹוָצרֹות  ּבְ ּקִ א ׁשֶ ָלל, ֶאּלָ ִעְרעּור ּכְ

נֹות ָחְטאּו ַמה  ּוַמּתָ יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ּלָ ִמּכֻ
תּוב? ְתנַ  (שמות לג) ּכָ לּו בְ ַויִּ ָרֵאל ּצְ ֵני ִיׂשְ

ַאר  ׁשְ ָאָדם. ַמה ּנִ נֹות ּבָ ֶאת ֶעְדָים. ֵהם ַמּתָ
רֹום   תּוב ָעִליָת ַלּמָ ּכָ ִבי, ׁשֶ ֵמֶהם? אֹותֹו ׁשְ

ִבי ְוגֹו'. ֶ ִביָת ׁשּ  ׁשָ

  

ָר  .151 ְבֵני ִיׂשְ א ֲחֵזי, ֶעְדָים ּדִ ין ַמְתָנן  ּתָ ֵאל, ִאּלֵ
ילּו. ּוְבִגין כָּ  ַקּבִ ָזן ּדְ יט ָעַלְייהּו  ּוְנִבְזּבְ ּלִ ְך, ָלא ֲהָוה ׁשַ
י ַנְטלּו  מֹוָתא, ְוָלא ִסְטָרא ַאֲחָר  י לֹון ּדַ א, ְוָלא ּדַ

ילּו   ַקּבִ א ּדְ ָלל, ֶאּלָ ָלא ִעְרעּוָרא ּכְ אֹוַרְייָתא ּבְ
יוָ  הּו. ּכֵ ּלְ ָזן ּוַמְתָנן ִמּכֻ ִתיב, ְנִבְזּבְ ָחטּו ַמה ּכְ (שמות  ן ּדְ

לּו ְבֵני ִיׂשְ  לג) ְתַנּצְ (תהלים   ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים. ִאיּנּון ַוּיִ
הֹון. ַההּוא   סח) ַאר ִמּנְ ּתְ ָאָדם. ַמה ִאׁשְ נֹות ּבָ ַמּתָ

ִבי ְוגֹו'. ֶ ִביָת ׁשּ רֹום ׁשָ ְכִתיב ָעִליָת ַלּמָ ִבי, ּדִ  ׁשְ

Because of the Torah and the additional gifts, they received from the ministers 
of the other nations, the Israelites were not controlled by the other-side, not 
even death. 
Because of the sin of the Golden Calf, they lost the gifts as it says in Exodus 
 So the sons of Israel stripped themselves“ ”.ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב“ 33:6
of their ornaments, from Mount Horeb onward.” ‘their ornaments’ are the gifts 
that the Israelites received on Mount Sinai with the Torah. 

תּוב? הֹוִסיפוּ  .152 (במדבר  ְוָחְטאּו, ַמה ּכָ
ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד. ְוָכתּוב  כא) ַמע ַהּכְ ׁשְ ַויִּ

ֶחם בְּ  ּלָ ִבי.ַויִּ ּנּו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ׁשְ ָרֵאל ַויִּ (ְוִעם ָּכל  ִיׂשְ
ִבים ַלֲאִביֶהם  ֶזה) ָרֵאל ׁשָ ׂשְ יִּ ְוָכל ְזַמן ׁשֶ

  
ִתיב  .152 ַמע   (במדבר כא) אֹוִספּו ְוָחטּו, ַמה ּכְ ׁשְ ְוּיִ

ַנֲעִני ֶמֶלְך  ּבְ  ַהּכְ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ ֶחם ּבְ ּלָ ֲעָרד. ּוְכִתיב, ַוּיִ
ִבי  ּנּו ׁשֶ ָראֵ  (ועם כל דא) ִמּמֶ ִיׂשְ ִבין  ְוָכל ִזְמָנא ּדְ ל ּתָ

בִ  ָזן ַלֲאבּוהֹון ּדְ ַמּיָא, ִאיּנּון ְנִבְזּבְ ר   (וכלא) ׁשְ ִיְתָהּדַ
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ַמִים, אֹוָתם אֹוָצרֹות ָ ׁשּ ּבַ ם חֹוְזִרי  (ְוַהֹּכל) ׁשֶ
ֶהם, ְוֶלָעִתיד ָלֹבא  ים ּבָ ּסִ ֲאֵליֶהם ּוִמְתּכַ

תּוב ּכָ ב ה'  (דברים ל) ַהּכֹל ַיֲחזֹר, ׁשֶ ְוׁשָ
אן ָוָהְלָאה  לֶֹהיָך ֶאתאֱ  בּוְתָך ְוגֹו'. ִמּכָ ׁשְ

ָבְרָך.  ֱאֹמר ּדְ

א   ָאֵתי, ּכֹּלָ יּה. ּוְלִזְמָנא ּדְ ָיין ּבֵ ְייהּו, ְוִאְתַחּפְ ְלַגּבַ
יב, ְכּתִ ר ּדִ ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת   (דברים ל)  ִיְתָהּדַ ְוׁשָ

אן ּוְלָהְלָאה ֵאיָמא ִמילָּ  בּוְתָך ְוגֹו'. ִמּכָ  ְך. ׁשְ

After the Israelites continue with their transgressions they lost the war with the 
Canaanite that took from them some of their ‘gifts’. The gifts in the verse below 
are described with the word ‘captive’ that represents all that was ‘captured’ from 
the other-side. The same word is used in the verse above describing Moses going 
up the mountain and receiving his ‘captive’.  

Numbers 21:1 “  ַָרֵאל, ֲעָרד, ֹיֵׁשב ַהֶּנֶגב, ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל, ֶּדֶר� ָהֲאָתִרים; ַוִּיָּלֶחם, ְּבִיְׂש -ע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל�ַוִּיְׁשמ
 ,When the Canaanite, the king of Arad, who lived in the Negev“ ”ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו, ֶׁשִבי
heard that Israel was coming by the way of Atharim, then he fought against 
Israel and took some of them captive.” 

The gifts are connected to the Torah and when the Israelites return to the Torah, 
the gifts come back to them. The verse below tells us that at the time of the Final 
Redemption God will restore all the treasures and Light that comes with the 
Torah. 
Deuteronomy 30:3 “ בּוְת� ְוִרֲחֶמ� ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ� ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ� ְיהָוה ְוָׁשב ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֶאת ְׁש 
 then YHVH your God will restore your fortunes and have mercy on“ ”.ֱא�ֶהי� ָׁשָּמה
you, and he will gather you again from all the peoples where YHVH your God 
has scattered you.” 
 
Lesson; 
The Torah is a gift of Life given to the Israelites on Mount Sinai. It had the power 
to overcome the Sam-el, who controls death and execute judgments. The other 
gifts that came attached to the Torah included full control over nature. Many 
great Tzadikim became Holy and achieved the level of mind over matter because 
of their complete and pure connection to the Torah. The word שבי, ‘Captive’ that 
represents the gifts of light that came with the Torah is initials for the names of 
great Tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Yitzchak ben Luria (The Holy Ari), 
Rabbi Shalom ben Yitzchak (The Rashash), The Baal Shem Tov (Israel ben 
Sarah), Also Rashi (Rabbi Shlomo Yitzchaki) 
 
The Torah gives us ‘gifts’ according to the efforts we put to connect to it. If we 
keep a steady connection we get more gifts and if we disconnect from it, then 
we lose some or all of the gifts.  

Like a person that decides to follow a healthy diet. He loses weight and feels 
better and healthier. If he keeps the discipline, he will feel even better in time 
but if he loses the hold on his diet, he falls and need efforts to come back to the 
healthy path.  

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

92 DailyZohar.com  
 

The ‘wise healer’ gave us a system with a lot of gifts. The Daily Zohar helps me 
stay on the path of continuous light and I hope that the daily studies help you 
the same.  

י יֹוֵסי, .153 ה'   (שופטים ה) ָאַמר ַרּבִ
ֵדה ֱאדֹום  ְ ַצַעְדָך ִמׂשּ ִעיר ּבְ ֵ ֵצאְתָך ִמׂשּ ּבְ

רּוְך הּוא ָר ֶאֶרץ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה. ּבְ ָעׁשָ
לּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶאֶרץ  ּלֹא ִקּבְ ִעיר, ׁשֶ ֵ ב ִמׂשּ ׁשָ
ּום   ה? ִמׁשּ ַעם ָרָעׁשָ ה ְוגֹו'. ָמה ַהּטַ ָרָעׁשָ
ְך ִהְתָנה   ּכָ ָרְצָתה ַלֲחזֹר ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ׁשֶ ׁשֶ

לּו  עֹוָלם: ִאם ְיַקּבְ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ֵני בְּ ַהּקָ
ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה   -מּוָטב, ְוִאם לֹא  -ִיׂשְ

ָרֲאָתה   יָון ׁשֶ ַיֲחזֹר ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו. ּכֵ
רּוְך הּוא ְלָכל  דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ִהְזִמין ַהּקָ ָהָאֶרץ ׁשֶ
ל  לּו, ּוִמּכָ ל ַהּתֹוָרה ְולֹא ִקּבְ ים ְלַקּבֵ ָהַעּמִ

ָר  א ִיׂשְ ֲארּו ֶאּלָ ים לֹא ִנׁשְ ם, אֵ ָהַעּמִ ל ְלַבּדָ
לּו  ָרֵאל לֹא ְיַקּבְ ׂשְ יִּ ָבה ָהָאֶרץ ׁשֶ ָחׁשְ
יָון  ה. ּכֵ ּום ֶזה ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ְכמֹוָתם, ּוִמׁשּ
ָקָטה, ֶזהּו  ָמע, ִמיָּד ׁשָ ה ְוִנׁשְ ָאְמרּו ַנֲעׂשֶ ׁשֶ

תּוב ּכָ ָקָטה.  (תהלים עו) ׁשֶ ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוׁשָ
ָקטָ  ַהְתָחָלה, ּוְלַבּסֹוף ְוׁשָ  .הָיְרָאה ּבַ

  

י יֹוֵסי,  .153 ֵצאְתָך   (שופטים ה)  ָאַמר ִרּבִ ְיָי ּבְ
ה.   ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ְ ָך ִמׂשּ ַצְעּדְ ִעיר ּבְ ֵ ִמׂשּ
ָלא   ִעיר, ּדְ ֵ ב ִמׂשּ ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקּוְדׁשָ ׁשַ ּבְ
ה ְוגֹו'. ַמאי ַטְעָמא   ילּו אֹוַרְייָתא, ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ַקּבִ

ִגין ּדְ  ה. ּבְ ָבָעאת ְלָאַהְדָרא ְלתֹוהּו ָובֹוהּו,  ָרָעׁשָ
ָעְלָמא, ִאי   ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָהִכי ַאְתֵני קּוְדׁשָ ּדְ
ָרֵאל אֹוַרְייָתא, מּוָטב. ְוִאם ָלאו,   ֵני ִיׂשְ לּון ּבְ ְיַקּבְ
ָחָמאת ַאְרָעא,   יָון ּדְ ר ָעְלָמא ְלתֹוהּו ָובֹוהּו. ּכֵ ַאְהּדָ

ִריךְ  א ּבְ ָהא ַאְזִמין קּוְדׁשָ הּוא ְלָכל ֲעְמַמָיא   ּדְ
ל ֲעְמַמָיא ָלא   ילּו. ּוִמּכָ לּו אֹוַרְייָתא, ְוָלא ַקּבִ ְיַקּבְ ּדִ
יַבת   ְלחֹוַדְייהּו, ֲחׁשִ ָרֵאל ּבִ א ִיׂשְ ֲארּו ֶאּלָ ּתָ ִאׁשְ
ְך   ָווַתְייהּו, ּוְבִגין ּכָ לּון ּכְ ָרֵאל ָלא ְיַקּבְ ִיׂשְ ַאְרָעא, ּדְ

ָאְמרּו נַּ  יָון ּדְ ה. ּכֵ ד  ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ָמע, ִמּיָ ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ
ָקָטה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ֶאֶרץ ָיְרָאה   (תהלים עו)  ׁשָ

ָקָטה. ַקְדִמיָתא, ּוְלַבּסֹוף ְוׁשָ ָקָטה. ָיְרָאה ּבְ  ְוׁשָ
Judges 5:4 
“ ָמִיםִבים ָנְטפּו ָנָטפּו ַּגם עָ ְיהָוה ְּבֵצאְת� ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּד� ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגם ָׁשַמִים  .” 
“LORD, when you went out from Seir when you marched from the region of 
Edom, the earth trembled, and the heavens dropped, yes, the clouds dropped 
water.” 
Rabbi Yosei explains that when God returned from Seir after the ministers of 
the nations didn’t receive the Torah, the earth trembled because the earth 
wanted to go back to the state before Creation. The Holy One Blessed be He had 
a condition at the time of Creation that if the Israelites won’t accept the Torah, 
he will take the world back into ‘formless and void’ (Genesis 1:2).  
The earth trembled after seeing that all the nations rejected the Torah and 
assumed that the Israelites would do the same. 
Psalms 76:9 “ ְוָׁשָקָטהִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת ִּדין ֶאֶרץ ָיְרָאה  .” “From heaven, you pronounced 
judgment, and the land feared and was quiet” 
The word ‘ָיְרָאה’, ‘feared’ in this verse also has the meaning of ‘Saw’. After the 
earth saw that the Israelites accepted the Torah, saying “We will do, and obey” 
(Exodus 24:7), the land became still and quiet. 
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ָרֵאל ָאְמרּו  .154 ׂשְ יִּ ּום ׁשֶ ּוֹבא ּוְרֵאה, ִמׁשּ
ל  יּּוְכלּו ּכָ יָּה ׁשֶ ל ֲעׂשִ ה, לֹא פֹוֲחִדים ִמּכָ ַנֲעׂשֶ
ל ְקָסִמים   ֵפי ָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות, ְולֹא ִמּכָ ְ ְמַכׁשּ

ל ָהעֹוָלם. ָמה וּ  ִפים ׁשֶ ַעם? ֶאָחד ְכׁשָ ַהּטַ
דֹוׁש  הֹוִציא ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ְגַלל ֶזה, ְוֶאָחד ִמׁשּ ּבִ
ַבר ִלְפֵניֶהם  ְצַרִים, ׁשָ רּוְך הּוא אֹוָתם ִמּמִ ּבָ
ּלֹא יּוְכלּו  ִפים ּוְקָסִמים ׁשֶ ל ִמיֵני ְכׁשָ ּכָ

א ָבָלק ה ּבָ ָעה ׁשֶ ֶהם, ְואֹוָתּה ׁשָ לֹט ּבָ ּוא ִלׁשְ
ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ַויִּ  -ָיַדע זֹאת. ִמיָּד  ׁשְ

ָהר  ר ַעל ַהּנָ תֹוָרה ֲאׁשֶ עֹור ּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ּבִ
ְלָחן  יְַּתִקין ׁשֻ א ׁשֶ תֹוָרה? ֶאּלָ ְוגֹו'. ַמה זֶּה ּפְ
ר ַעל  ֲעׂשֹות. ֲאׁשֶ ם ֵעָצה ַמה ּלַ ָ ְוִיְרֶצה ִמׁשּ

ָהִרים ָהָיה לֹו ִלְכּתֹ  ָהר?! ַעל ַהּנְ ב! ַמה זֶּה  ַהּנָ
ָהר? ַוּדַ  ַעל ָנָהר ֶאָחד ַעל ַהּנָ ְך ֶזה, ׁשֶ אי ּכָ
ִמיד.  עֹוֵמד ּתָ

  

ה, ָלא   .154 ָרֵאל ָאְמרּו ַנֲעׂשֶ ִיׂשְ ִגין ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ְוּתָ
ָעְלָמא   י ּדְ ל ֲחָרׁשֵ ֵיְכלּון ּכָ יה, ּדְ ּיָ ל ֲעׂשִ ֲחִלין ִמן ּכָ ּדַ

ל ִקְסִמין ְוַחְרׁשִ  ד, ְוָלא ִמּכָ ָעְלָמא. ַמאי  ְלֶמְעּבַ ין ּדְ
יק לֹון  ַטְעָמא.  ַכד ַאּפִ ִגין ּדְ א. ְוַחד, ּבְ ִגין ּדָ ַחד, ּבְ

ל ִזיֵני   ְייהּו ּכָ ַבר ַקּמַ ְצַרִים, ּתָ ִריְך הּוא ִמּמִ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָטָאה ָעַלְייהּו,   ּלְ ָלא ַיְכִלין ְלׁשַ י ּוִקְסִמין, ּדְ ַחְרׁשֵ

ָלק, ֲהָוה  ָאָתא ּבָ ֲעָתא ּדְ א. ִמּיָד  ְוַהִהיא ׁשַ ָיַדע ּדָ
ַלח  ר    ַוִיׁשְ תֹוָרה ֲאׁשֶ עֹור ּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ

תֹוָרא,   ַיְתִקין ּפְ א ּדְ תֹוָרה. ֶאּלָ ָהר ְוגֹו'. ַמאי ּפְ ַעל ַהּנָ
ָהר,   ר ַעל ַהּנָ יד. ֲאׁשֶ ן ֵעיָטא, ַמה ַיְעּבִ ּמָ ְוִיְבֵעי ִמּתַ

ֵעי ֵליּה, ַמאי ַעל הַ  אי ָהִכי  ַעל ַהְנָהִרים ִמּבָ ָהר. ַוּדַ ּנָ
ִדיר.הּוא,  יָמא ּתָ ַעל ַחד ַנֲהָרא ַקּיְ  ּדְ

Because the Israelites said, “We will do, and obey”, they didn’t fear any of the 
magicians and wizards of the world. They saw how God took them out of Egypt 
and broke all their magics and witchcrafts, so they won’t be able to control the 
Israelites. 

When Balak came, he knew that he won’t be able to use his magic against them, 
so he called Balaam that had a special method, that was a table of connection 
to the Klipa of Malchut (see DZ 3087, paragraphs 136,137 ) and may find a plan 
against the Israelites. 
 
Lesson; 
The earth trembled when there was no connection to the Torah in this world 
but quieted down when the Israelites accepted the Torah, saying “We will do, 
and obey”. The Torah is the ‘tool’ that links between the force of the Endless 
Light and nature. Every atom in this world is held by a force that keeps its 
particles together under laws set by the Endless. This is how the Endless limits 
its force and presence in the material world. There are a limited number of 
elements that are the building blocks of this world. (see the periodic table of 
elements).  

When the Israelites accepted the Torah, the also took the responsibility to 
maintain the presence of the light of the Endless in this world. The earth 
trembled because the force of the Endless that holds every atom in Malchut was 
about to disconnect and break everything in existence. The nature around us 
reacts negatively (earthquakes (CA!), stormes, etc.) when we don't have enough 
light to keep it tranquil.  
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As we explained previously, Tzadikim has a complete connection to the Torah 
channels the Light of the Endless and have mind over matter. They can 
command/rearrange the atoms/molecules in any form they have in their mind 
(that radiate light of the Endless). When Tzadikim of this level passes away, their 
soul ascends and their body doesn’t get decayed because even the lowest level 
of their soul that stays in the body is completely pure.  

א ָהיּו הֹוְלכִ  .155 י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ים  ַרּבִ
ן ִלְראֹות ֶאת  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר. ָקמּו  ל ַרּבִ ָלקּוְנָיא, ָחִמיו ׁשֶ
בּו. ָאַמר  ּתֹוָרה. ָיׁשְ ְיָלה ַלֲעסֹק ּבַ ֲחצֹות ַהּלַ ּבַ
דֹוׁש   ַהּקָ ַמן ׁשֶ ֵעת הּוא ַהזְּ י ֶאְלָעָזר, ּכָ ַרּבִ

רּוְך הּוא ִנְכָנס ְלַגן ֵעֶדן ְלִהשְׁ  ַע  ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ
צַּ  א, ּבַ י ַאּבָ ם. ָאַמר ַרּבִ ל ׁשָ יִקים ׁשֶ ּדִ

ֶהם?  ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ֲעׁשּוַע ֶזה ַמהּו? ְוֵאיְך ִמׁשְ ׁשַ
ר הּוא,  ָבר ֶזה סֹוד ִנְסּתָ י ֶאְלָעָזר, ּדָ ָאַמר ַרּבִ
ּלֹא ָידּוַע. ָאַמר לֹו, ְוִכי  ָטִמיר ֵאַלי, ׁשֶ

דֹוִלים  ְלָפִנים ְבֵריָקנּות ָהיּו ַעּמּוִדים ּגְ ּמִ ׁשֶ
ּלֹא יֹוְדִעים ְולֹא ָרְדפּו בָּ  עֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ

עֹוָלם   ַאֲחֶריָה ָלַדַעת ַעל ָמה עֹוְמִדים ּבָ
אֹותֹו עֹוָלם? ים ּבְ  ַהזֶּה, ּוְלָמה ָהיּו ְמַצּפִ

  

א, ֲהוֹו ָאְזֵלי ְלֶמיֱחֵמי   .155 י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִרּבִ
מְ  י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ן ָלקוּ ְלִרּבִ י  עֹון ּבֶ ִרּבִ ְנָיא, ַחמֹוי ּדְ

אֹוַרְייָתא,   ַפְלגּות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ֶאְלָעָזר, ָקמּו ּבְ
א הּוא ִעָדָנא,   ּתָ י ֶאְלָעָזר, ַהׁשְ ָיְתבּו. ָאַמר ִרּבִ
ֵעֶדן,   א ּדְ ִגְנּתָ ִריְך הּוא ָעאל ּבְ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ

ן ַתּמָ יא ּדְ ַצִדיַקּיָ ע ּבְ ְעׁשָ ּתַ י אַ ְלִאׁשְ א,  . ָאַמר ִרּבִ ּבָ
הּו. ָאַמר   ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ א ַמאי הּוא, ְוֵהיְך ִיׁשְ ֲעׁשּוָעא ּדָ ׁשַ

א ָרָזא ְסִתיָמא ִאיהּו,  ה ּדָ י ֶאְלָעָזר, ִמּלָ (דף קצ''ג   ִרּבִ
ָלא ְיִדיַע. ָאַמר ֵליּה, ְוִכי   ע''ב)  י, ּדְ ְטִמיָרא ְלַגּבַ

א ֲהוֹו ַסְמִכין ַרְבְרִבין ּדְ  ֵריָקַנּיָ נָ ּבְ ְדַמת ּדְ ַהאי  ִמּקַ א ּבְ
ְתָרּה ְלִמְנַדע ַעל   ָלא ָיְדעּו, ְוָלא ָרְדפּו ֲאּבַ ָעְלָמא, ּדְ
ַההּוא   אן ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּוַמה ֲהוֹו ְמַחּכָ ַמה ַקְייִמין ּבְ

 ָעְלָמא. 
Rabbi Elazar and Rabbi Aba were walking to see Rabbi Yosei, son of Rabbi 
Shimon son of Lakunia, who is the father-in-law of Rabbi Elazar. They rose at 
midnight to study Torah. Rabbi Elazar said that this is the time that the Holy 
One Blessed be He enters the Garden of Eden to entertain with the Tzadikim.  
Rabbi Aba asked about what type of entertainment that is. Rabbi Elazar didn’t 
want to reveal the answer and said that this is a concealed secret that is not 
known to others. Rabbi Aba insists and said that there were great Tzadikim that 
sought to know this secret and almost certain that they found out this secret. 
For that reason, you need to reveal it. 

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, .156 ַתח ַרּבִ (ישעיה  ּפָ
ְמָך  כה) ה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ׁשִ ה' ֱאלַֹהי ַאּתָ

סּוק ֶזה הּוא סֹוד ָהֱאמּוָנה.  יָת ְוגֹו'. ּפָ י ָעׂשִ ּכִ
ה ֶעְליֹונָ  -ה'  ית ְנֻקּדָ ה  סֹוד ֶעְליֹון, ֵראׁשִ

ּלֹא ְידּוָעה. ֱאלַֹהי   ֶרת ׁשֶ -(מלכים סֹוד  -ִנְסּתֶ
ית   א יט) ה, ְוִהיא ָהֵראׁשִ ָמָמה ַדּקָ קֹול ּדְ
עֹומֶ  ָרה ְולֹא ְידּוָעה,  ׁשֶ ֵאָלה, ְוִנְסּתְ ֶדת ִלׁשְ

  

י .156 ַתח ִרּבִ ְיָי ֱאלַֹהי   (ישעיה כה)  ָאַמר, ֶאְלָעָזר וְ  ּפָ
יָת ְוגֹו'. ַהאי   י ָעׂשִ ְמָך ּכִ ה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ׁשִ ַאּתָ

ָאה,  ְקָר  ְמֵהיְמנּוָתא ִאיהּו. ְיָי, ָרָזא ִעּלָ א ָרָזא ּדִ
ָלא ְיִדיַע.   ָאה ְסִתיָמא ּדְ ְנקּוָדה ִעּלָ ירּוָתא ּדִ ׁשֵ

ה, ְוִאיהּו  ָמָמה ּדַ קֹול ּדְ  (מלכים א יט)  ֱאלַֹהי, ָרָזא ּקָ
ים ְוָלא ְיִדיַע,   ֲאָלא, ְוַאְסּתִ יָמא ְלׁשָ ַקּיְ ירּוָתא ּדְ ׁשֵ
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ִהיא  ּום ׁשֶ יב ָעֶליָה, ִמׁשּ ׁשִ ּמֵ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
ֶרת ּוְטִמיָרה ּוְגנּוָזה.  ִנְסּתֶ

ָאִתי ִאיהּו ָסִתים ְוָטִמיר  ְוֵלית ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ב ָעֵליּה, ּבְ
 ְוָגִניז. 

Rabbi Elazar opened and quoted Isaiah 25:1 “ ִּכי  ְיהָוה ֱא�ַהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמ� אֹוֶדה ִׁשְמ�
ֶמןָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה אֹ  .” “O YHVH, You are my God! I will exalt You; I will 

praise Your name. For You have worked wonders—plans formed long ago—in 
perfect faithfulness.”. He explains that the name YHVH is a supernal secret. It 
is the beginning of the concealed supernal point that is unknown. It’s the Father 
and Mother, which is Chokmah and Binah that comes from theי Yod. It is the 
beginning that is in the question. Because this point is concealed, there’s no 
one to answer the question. Even though the question is a step toward 
revelation, the Light from the concealed point comes out to Chokmah and goes 
back. Chokmah cannot be revealed in its place, only after its light goes down to 
Zeir Anpin and Malchut.  

Lesson; 
Keter is the point that connects the Tree of Life to the Endless Light. Keter opens 
for the Endless Light to go into Chokmah and then closes. Chokmah then 
immediately push the Light to Binah that stores it and deliver it down to Zeir 
Anpin and Malchut. Only when the Light comes out of Binah we can tell/reveal 
it.  

ה  .157 ית  -ַאּתָ עֹוֶמֶדת זֹו ַהיִָּמין, ֵראׁשִ ׁשֶ
ּה, ְוהּוא ּכֵֹהן ֶעְליֹון,  יב ּבָ ֵאָלה ּוְלָהׁשִ ִלׁשְ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ה כֵֹהן ְלעֹוָלם  (תהלים קי) ּכְ ַאּתָ
ְבָרִתי  י ֶצֶדק. ַמה זֶּה ַעל ּדִ ְבָרִתי ַמְלּכִ   ַעל ּדִ
הּוא  א ּכֵֹהן ֶעְליֹון ֶזה, ׁשֶ י ֶצֶדק? ֶאּלָ ַמְלּכִ

ָבר, ִמׁשּ  ָבר לֹא ּום שֶׁ עֹוֵמד ַעל ּדָ אֹותֹו ּדָ
י  ָבר ַמהּו? ַמְלּכִ ָיִמין. ְואֹותֹו ּדָ א ּבְ עֹוֵמד ֶאּלָ
ּום   ְבָרִתי, ִמׁשּ ָאַמר ּדִ ֶ מֹו. ּוַמה ׁשּ ְך ׁשְ ֶצֶדק, ּכָ

ְבֵרי הַ  ָדִוד. ְוָכל ּדִ ר ּבְ ְקׁשָ ּנִ אּו ׁשֶ ּלֹו ּבָ ַבח ׁשֶ ֶ ׁשּ
ּום ֶזה,   ְבָרִתי. ּוִמׁשּ ָבר. ְוַעל ֶזה ּדִ ְבאֹותֹו ּדָ

ה   -ה ַאּתָ  לֹׁשָ ְ ׁשּ ַאְרנּו ׁשֶ ֶזה ּכֵֹהן. ַוֲהֵרי ּבֵ
ה. ל ֶאָחד ִנְקָרא ַאּתָ ּכָ  ְמקֹומֹות ֵהם ׁשֶ

  

ֲאָלא,   .157 יָמא ְלׁשָ ַקּיְ ירּוָתא ּדְ א ְיִמיָנא, ׁשֵ ה, ּדָ ַאּתָ
ָמה ְדַאּתְ  ּוְלָאָתָבא בֵּ  ָאה. ּכְ יּה, ְוהּוא ּכֵֹהן ִעּלָ

ה כֵֹהן  (תהלים קי) ָאֵמר  ְבָרִתי  ַאּתָ ְלעֹוָלם ַעל ּדִ
א   י ֶצֶדק. ֶאּלָ ְבָרִתי ַמְלּכִ י ֶצֶדק. ַמאן ַעל ּדִ ַמְלּכִ
ִגין   ָבר, ּבְ יָמא ַעל ּדָ ַקּיְ א, ִאיהּו ּדְ ָאה ּדָ ּכֵֹהן ִעּלָ

יָמא, ֶאלָּ  ָבר ָלא ַקּיְ ַההּוא ּדָ יִמיָנא. ְוַההּוא  ּדְ א ּבִ
ֵמיּה.  ְך ׁשְ י ֶצֶדק, ּכַ ָבר ַמאן ִאיהּו. ַמְלּכִ ּוַמאי   ּדָ

ָדִוד. ְוָכל   יּה ּבְ ר ּבֵ ִאְתְקׁשַ ִגין ּדְ ְבָרִתי, ּבְ ָאַמר ּדִ ּדְ
א   ָבר ַאְתָיין. ְוַעל ּדָ ַההּוא ּדָ יֵליּה, ּבְ ָבָחא ּדִ י ׁשְ ִמּלֵ

א ּכֹ  ה ּדָ ְך, ַאּתָ ְבָרִתי. ּוְבִגין ּכָ ֵהן. ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  ּדִ
ל ַחד  ִאְקֵרי ּכָ י ִאיּנּון, ּדְ ְתַלת ּדּוְכּתֵ ה. ּדִ  ַאּתָ

We explained that the name ‘YHVH’ is Father and Mother from the concealed 
root. ‘My God’ is Israel Saba and Tevunah, which are the lower aspects of 
Chokmah and Binah. ‘You’, ‘ַאָּתה’ is the Right, which is Chessed of Zeir Anpin. 
It is the beginning of the answer to the question but not yet revealed until its 
light arrives at Malchut.  
Psalms 110: 4 
“ י ֶצֶדקִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלּכִ  .” 
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“YHVH has sworn and will not change His mind: “You are a priest forever in the 
order of Melchizedek.” 
‘You (ַאָּתה) are a priest’ is the aspect of the priest that is on the Right and 
Chessed.  
Chokmah that is on the Right above Chessed and included in the word ‘You’, 
  .as well as Malchut that reveals all the upper lights ’ַאָּתה‘

ְמָך  .158 ֶאָחד. אֹוֶדה ׁשִ ֲארֹוִמְמָך, ַהּכֹל ּכְ
ּסּוי   ֶלא, ּכִ יָת ּפֶ י ָעׂשִ ם ֶזה ָידּוַע. ּכִ ָראּוי, ְוׁשֵ ּכָ
יק,  ר ַעּתִ ׁש אֹור ִנְסּתָ ּוְלבּוׁש ְלִהְתַלּבֵ

ית  ה ָהֶעְליֹוָנה, ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֵראׁשִ ְרּגָ ַהּדַ
ל א ִכּסּוי ׁשֶ  ֹור ַאֵחר.ָטִמיר ּבְ

  

ְדָקא   .158 ְמָך ּכְ ֲחָדא. אֹוֶדה ׁשִ א ּכַ ּלָ ֲארֹוִמְמָך ּכֻ
ּסּוָיא   ֶלא, ּכִ יָת ּפֶ י ָעׂשִ ם ְיִדיַע. ּכִ ָיאּות, ְוַהאי ׁשֵ

יָק  א ְנהֹוָרא ְסִתיָמא ַעּתִ ׁשָ א, ְלִאְתַלּבְ א,  ּוְלבּוׁשָ
ָאה, ָאָדם ַקְדָמָאה, ְטִמיָרא   א ִעּלָ ְרּגָ יָתא ּדַ ֵראׁשִ

ְנהֹוָרא ַאֲחָרא. ִכּסּוָיא ּדִ  ּבְ
‘I will exalt You’ with the three names ‘YHVH’ ‘ְיהָוה’, ‘My God’ ‘ֱא�ַהי’ and ‘You’, 
 I will praise Your name’ in Malchut where the Light is revealed. ‘For You‘ .’ַאָּתה‘
have worked wonders’ from the concealed point of Keter to the light of Chokmah 
in Binah that is the beginning of the upper level that we can connect to.  
 
Lesson; 
The word ‘ַאָּתה’ ‘You’ has the first letter א that is constructed from the letters י 
Yod, Vav ו and י Yod. The first Yod of it represents the beginning, Chokmah and 
the Vav of it represents Zeir Anpin with Chessed at its top. The letter ת of אתה 
is the last letter of the Hebrew Alef-Bet and makes the connection from the 
beginning, which is concealed Keter and Chokmah to Malchut. The letter ה of 
  .of Malchut in the YHVH name ה represent the אתה

ֶלא  .159 יָת ּפֶ י ָעׂשִ ָבר ַאֵחר ּכִ י  -ּדָ ּכִ
ִנינּו,  יָת ָאֶל''ף. ּוַמהּו ָאֶל''ף? ֲהֵרי ׁשָ ָעׂשִ

מוּ  יָנה. ֲאָבל ּדְ ף ּבִ י''ת, ַאּלֵ ל ָאֶל''ף ּבֵ ת ׁשֶ
ית  ה ְצָדִדים, ֵראׁשִ לֹׁשָ ַהּסֹוד א' ִהיא ׁשְ

ּום  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ִמׁשּ ָהֶעְליֹון ׁשֶ
אן  י ְזרֹועֹות, ַאַחת ִמּכָ ּתֵ ְדמּות א' ֵיׁש ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ֶאְמַצע, ְוַהּכֹל סֹוד  אן, ְוַהּגּוף ּבָ ְוַאַחת ִמּכָ

חּוד  ְך  -ֶאָחד, ְוהּוא סֹוד ַהיִּ ּום ּכָ א'. ּוִמׁשּ
י ָעשִׂ אָ  ּבֹון ֶאָחד, ְוַהְינּו ּכִ ֶלא. ֶלף ְלֶחׁשְ יָת ּפֶ

יָת  י ָעׂשִ ְך, ּכִ ְוַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר ּכָ
ה ַאַחת ֵמאֹוָתם  ְרּגָ ֶלא זֹוִהי ּדַ ֶלא, ּפֶ ּפֶ

ְלאֹות ָחְכָמה, ּוִמיהּו? ֶזה ָנִתיב   (איוב כח) ּפִ
ֶלא.  לֹא ְיָדעֹו ָעִיט. ְוהּוא ּפֶ

  

ָבר ַאֵחר  .159 י ּדָ י ָעׂשִ יָת ָאֶל''ףּכִ י ָעׂשִ ֶלא, ּכִ .  ָת ּפֶ
יָנה. ֲאָבל   י''ת, ָאֶלף ּבִ ֵניָנן, ָאֶל''ף ּבֵ ּוַמהּו ָאֶלף. ָהא ּתָ
ָרָזא   ית ּדְ ַלת ִסְטִרין. ֵראׁשִ א', ִאיהּו ּתְ ּיּוְקָנא ּדְ ּדִ
א', ִאית   ְבִדיּוְקָנא ּדְ ִגין, ּדִ ָאָדם ַקְדָמָאה. ּבְ ָאה ּדְ ִעּלָ

רוֹ  ֵרין ּדְ אן, ְוגּוָפא  ּתְ אן, ְוַחד ִמּכָ ִעין, ַחד ִמּכָ
ִיחּוָדא,  בְּ  א ָרָזא ֲחָדא. ְוִאיהּו ָרָזא ּדְ ֶאְמָצִעיָתא, ְוכֹּלָ

יָת   י ָעׂשִ ְבָנא ֶאָחד, ְוַהְיינּו ּכִ ְך ָאֶלף ְלחּוׁשְ א'. ּוְבִגין ּכָ
ֶלא,   יָת ּפֶ י ַעׂשִ ֶלא. ְוַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר ָהִכי, ּכִ ּפֶ

ֶלא ּדָ  ָלאֹות חָ ּפֶ א ֵמִאיּנּון ּפְ ְרּגָ ְכָמה.  א הּוא ַחד ּדַ
א ָנִתיב לֹא ְיָדעֹו ָעִיט.   (איוב כח)  ּוַמאן ִאיהּו. ּדָ

ֶלא.   ְוִאיהּו ּפֶ
‘For You have worked wonders’ is the aspect of making אלף, the beginning of the 
Light.  
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‘Wonders’ is ‘פלא’ and has the same letters as the word אלף that is the name of 
the letter א. As explained previously the א has three parts; י Yod, Vav ו and י Yod. 
The two Yods for Right and Left and the Vav is for the middle, Zeir Anpin. It’s 
the secret of אדם, Adam that represents Zeir Anpin. the essence of his light is 
from the three lines that come out of Binah. They are needed to reveal the Light 
of Chokmah through Binah in the Lower levels.  
Rav Hamnuna Sava said that one of the ‘wonders’ that comes out of Chokmah 
is the fiftieth gate of Binah.  

ה ֵעצֹות ֵמָרחֹק.  .160 ִחּלָ ָקָרא ָלֶזה ַבּתְ
א  ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹק. ֶאּלָ ֶלא, ְוָכאן ָאַמר ּפֶ ּפֶ
ה ְצָדִדים ִלְדָרגֹות   ָ ׁשּ ם ָצִריְך ִלְמנֹות ׁשִ ׁשָ

ּבֹור  (ישעיה ט) ֶעְליֹונֹות, ֶלא יֹוֵעץ ֵאל ּגִ ּפֶ
לֹום. ְוָכאן לֹא ָבא ִלְמנֹות  ר ׁשָ ֲאִבי ַעד ׂשַ

ּבֹון. ֲאבָ  י   ל ֵעצֹות ֵמָרחֹקֶחׁשְ ּדֵ ֵני ּבַ ִמי ֵהם? ׁשְ
א  ִביִאים ּבָ ל ַהּנְ ל ֵעָצה ׁשֶ ּכָ ֲעָרבֹות, ׁשֶ
ם. ֵהם ִנְקָרִאים ֵעצֹות ֵמָרחֹק. ֱאמּוָנה  ָ ִמׁשּ
ֵהם ֶאָחד, ָנָהר ְוַגן. ֶזה יֹוֵצא  ַנִים ׁשֶ ֹאֶמן, ׁשְ
ל ַהּסֹוד  אן ּכָ ּנּו. ֲהֵרי ּכָ ֶקה ִמּמֶ ֵמֵעֶדן, ְוֶזה ֻמׁשְ

ל ָהאֱ ַהנִּ  ר ׁשֶ  מּוָנה. ְסּתָ

  

ֶלא,   .160 ַקְדִמיָתא ּפֶ ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ָקָרא ְלַהאי ּבְ
א ָהָתם   ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק. ֶאּלָ ְוָהָכא ָאַמר ּפֶ
ין   ית ִסְטִרין ְלַדְרּגִ ִאְצְטִריְך ְלִמְמֵני ׁשִ

ִאין, ר   (ישעיה ו) ִעּלָ ּבֹור ֲאִבי ַעד ׂשַ ֶלא יֹוֵעץ ֵאל ּגִ ּפֶ
לֹום. וְ  ָנא. ֲאָבל  ָהָכא, ָלא ׁשָ ּבָ ָאָתא ְלִמְמֵני חּוׁשְ

ָכל   ֵדי ֲעָרבֹות. ּדְ ֵרי ּבַ ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ַמאי ִניְנהּו. ּתְ
ן ַאְתָיא. ִאיּנּון ִאְקרּון ֵעצֹות   ּמָ ְנִביֵאי ִמּתַ ֵעיָטא ּדִ
ִאיּנּון ַחד, ָנָהר ְוַגן.   ֵרין ּדְ ֵמָרחֹוק. ֱאמּוָנה אֹוֶמן, ּתְ

א ָנִפיק ֵמֵעֶדן  ל  , ְוָדא ִאׁשְ ּדָ יּה. ָהא ָהָכא, ּכָ ֵקי ִמיּנֵ ּתְ
ְמֵהיְמנּוָתא.   ָרָזא ְסִתיָמא ּדִ

‘Wonders – Plans’ ‘ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק’ in the previous verse (Isaiah 25:1) was 
referred to the upper levels. In the following verse ‘ֶּפֶלא יֹוֵעץ’ ‘counselor of wonders’ 
reveal the six sefirot of Zeir Anpin. 

Isaiah 9:5 “ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִבי ַעד ַׂשר ָׁשלֹום.” “…And his name shall be called 
Counselor of wonders (ֶּפֶלא), Mighty God, Everlasting Father, Minister of Peace.” 

‘God’ for Chessed, ‘Mighty’ for Gevurah, ‘Father’ for Tiferet, ‘Everlasting’ for 
Netzach, ‘Minister’ for Hod, and ‘Peace’ for Yessod.  ‘ֵעצֹות’,’plans’, ‘counsel’ is the 
aspect of Netzach and Hod from which the prophets receive their 
prophecies.  ‘“O YHVH, You are my God! I will exalt You;’ is the secret of faith 
because it connects the upper levels with the lower levels.  

Lesson; 
When we accept YHVH in our lives as expressed in the verse ‘O YHVH, You are 
my God’ and elevate our soul with actions and meditations as expressed with ‘I 
will exalt You‘, we create a flow of light and like prophets, receive ‘counsel’ and 
‘advice’ from the upper levels.  

ע ִמי  .161 ְלָעם ָהָרׁשָ י ֶאְלָעָזר, ּבִ ָאַמר ַרּבִ
ְנָחס   י ִיְצָחק, ּפִ ֲהָרגֹו, ְוֵאיְך ֶנֱהַרג? ָאַמר ַרּבִ

תּוב ּכָ ָהְרגּו  (במדבר לא) ְוִסיָעתֹו ֲהָרגּוהּו, ׁשֶ
  

יָבא ַמאן ָקִטיל   .161 ְלָעם ַחּיָ י ֶאְלָעָזר, ּבִ ָאַמר ִרּבִ
ְנָחס   ֵליּה,  י ִיְצָחק, ּפִ ְוֵהיְך ַאְקִטיל. ָאַמר ִרּבִ
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ִעיר ִמְדָין ָהָיה  ִנינּו, ּבְ ַעל ַחְלֵליֶהם. ְוׁשָ
ֲאִויר ִסים ּבָ ּטָ ָפיו ׁשֶ ׁשָ ה ְבָחְכַמת ּכְ הּוא  עֹוׂשֶ

ה   ָ ֻדׁשּ ּוַמְלֵכי ִמְדָין. ְוִאְלָמֵלא ִציץ ַהּקְ
ילּום ַעל  ִהּפִ ְנָחס ׁשֶ ת ּפִ ַהֲהרּוִגים. ֶזהּו ּוְתִפּלַ

תּוב ַעל ַחְלֵליֶהם, ְוָכתּוב ּכָ (יהושע  ׁשֶ
עֹור ַהּקֹוֵסם ָהְרגּו ְבֵני  יג) ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ְוֶאת ּבִ

י ֶאְלָעזָ  ֶחֶרב. ָאַמר לֹו ַרּבִ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ר, ּכָ
י.  ֶזה ָיַדְעּתִ

יב, ְכּתִ ָהְרגּו ַעל   (במדבר לא)  ְוִסיָעֵתיּה ַקְטלּוהּו. ּדִ
ָין ֲהָוה  ִמּדְ א ּדְ ַקְרּתָ ָעִביד   ַחְלֵליֶהם. ְוָתֵניָנן, ּבְ

ֲאִויָרא הּוא ּומַ  ָטאִסין ּבַ ַחְרׁשֹוי, ּדְ ָחְכְמָתא ּדְ י  ּבְ ְלּכֵ
ִפיְנָחס,  ִמְדָין. ְוִאְלָמלֵ  א, ּוְצלֹוָתא ּדְ ְקדּוׁשָ א ִציץ ּדִ

יא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַעל   יּלּו ְלהֹון ַעל ְקִטיַלּיָ ֲאּפִ ּדַ
ן בְּ  (יהושע יג)  ַחְלֵליֶהם. ּוְכִתיב  ְלָעם ּבֶ עֹור  ְוֶאת ּבִ
ל  ַהּקֹוֵסם ָהְרגּו בֶּ  י ֶאְלָעָזר, ּכָ ָחֶרב. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ

א ְיַדְעָנא.   ּדָ
Numbers 31:8 
“ ְוֵאת  ְוֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין ָהְרגּו ַעל ַחְלֵליֶהם ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת צּור ְוֶאת חּור ְוֶאת ֶרַבע ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדָין

גּו ֶּבָחֶרבִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְר  .” 
“They killed the kings of Midian with the rest of their slain, Evi, Rekem, Zur, 
Hur, and Reba, the five kings of Midian. And they also killed Balaam the son of 
Beor with the sword.” 
Rabbi Elazar discusses the death of Balaam and who killed him. Rabbi Yitzchak 
said that Pinchas and twelve thousand warriors of Israel came to take revenge 
on Midian. Balaam and the kings of Midian made magic and could fly in the air 
trying to escape Pinchas and his people.  
Pinchas had the priestly crown (Tzitz, ציץ) with him and with his prayer, he could 
bring down Balaam with the kings of Moab and Midian and kill them.  

ְבֵרי   .162 ל ּדִ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְרׁשּוָה  יִפים ֵהם, ַוֲהֵרי ּפֵ ּקִ ע ּתַ ִבְלָעם ָהָרׁשָ

תּוב ּכָ א ָקם לֹ וְ  (דברים לד) ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ
ה. ְוָאְמרּו,  ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָנִביא עֹוד ּבְ

ָרֵאל לֹא ָקם,  ִיׂשְ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ּבְ ֲאָבל ּבְ
ָבר,  ַאְרנּו ַהּדָ ְלָעם, ַוֲהֵרי ּבֵ ָקם, ּוִמיהּו? ּבִ
ָתִרים ָהֶעְליֹוִנים,  ּכְ מֹותֹו ּבַ ה ֵאין ּכְ ֹמׁשֶ

ְחּת  ָתִרים ַהּתַ ּכְ מֹותֹו ּבַ ְלָעם ֵאין ּכְ ֹוִנים. ֶזה  ּבִ
ל ֶזה  ֹמאל. ְוִאם ּכָ ַצד ׂשְ ה, ְוֶזה ּבְ ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ ּבְ

ָחְכָמה, ָאָדם  ָהָיה ְביָ  יף ּבְ ּקִ ְך ּתַ דֹו ְוָכל ּכָ
יף,  ּקִ כַֹח ּתַ ח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּבַ ׁשַ יְּ ׁשֶ

תּוב ּכָ ֶרה ּכֹה  (במדבר כג) ׁשֶ  - ְוָאֹנִכי ִאּקָ
 ָהְרגֹו?ֶאֱעקֹר ֶאת ּכֹה ִמזֶּה, ֵאיְך ָיְכלּו לְ 

  

ִבְלָעם   .162 ל ִמּלֹוי ּדְ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
יא,  ַחיָּ  יִפין ִאיּנּון, ְוָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ּקִ יָבא, ּתַ

ְכִתיב ָרֵאל   (דברים לד)  ּדִ ִיׂשְ ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ
אּומֹות   ָרֵאל לֹא ָקם ֲאָבל ּבְ ִיׂשְ ה, ְוָאְמרּו, ּבְ מֹׁשֶ ּכְ
ה,   ְלָעם, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלָ ָהעֹוָלם ָקם, ּוַמנּו. ּבִ

ְכָוותֵ  ה ֵלית ּדִ ְלָעם ֵלית  מֹׁשֶ ִאין. ּבִ ִכְתִרין ִעּלָ יּה, ּבְ
ה,   ָ ְקדּוׁשּ ִסְטָרא ּדִ א ּבְ ִאין. ּדָ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ְכָווֵתיּה, ּבְ ּדִ
יֵדיּה,  א ֲהָוה ּבִ ל ּדָ ָמאָלא. ְוִאי ּכָ ׂשְ ִסְטָרא ּדִ   ְוָדא ּבְ
ְרֵמיּה   ח ּגַ ּבַ ְיׁשַ ַבר ּדִ ָחְכְמָתא, ּגְ יף ּבְ ּקִ ְך ּתַ ל ּכַ ְוּכָ

ֵחיָלא ּתַ  ֶרה ּכֹה, ַאְעַקר  ּבְ ְכִתיב ְוָאנִֹכי ִאּקָ יף, ּדִ ּקִ
 ְלכֹה ֵמַהאי. ֵהיַאְך ָיִכילּו ְלָקְטָלא ֵליּה. 

Rabbi Shimon ads that everything related to Balaam is on the difficult side.  
Deuteronomy 34:10 “ ְיָדעֹו ְיהוָה ָּפִנים ֶאל ָּפִניםְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה ֲאֶׁשר  .” “And 
there has not arisen a prophet since in Israel like Moses, whom YHVH knew 
face to face,” 
Moses was on the level of Da’at that is the highest spiritual level among the 
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nation of Israel. Balaam was also on the level of Da’at among the other nations. 
Moses was on the pure side, connecting to the supernal Keter and Balaam was 
on the left, strongly connected to the impure side. Balaam praised himself to 
have great wisdom and abilities.  
Numbers 23:15 “ ק ִהְתַיֵּצב ֹּכה ַעל ֹעָלֶת� ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכהַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבלָ  .” “And he said to Balak, 
"Stand here beside your burnt offering while I myself meet YHVH over there."”  

Rabbi Shimon explains that when Balaam said these words to Balak, he believed 
that he can control Malchut and disconnect the Shechina from Malchut. The 
question is how they could kill him, when Balaam was so strong. 

Lesson; 
At the beginning of Numbers 31, God tells Moses to take revenge on Midian 
before he passes away. Then Moses ask the nation to send 1000 men from each 
tribe for this mission. God didn’t like that Balaam, Moab and Midian came 
together to go against Israel with curse and women to drain the energy from his 
people and caused the death of 24000 of them.  

In Genesis 27:29 we read that Jacob was blessed with “Cursed be those who 
curse you, And blessed be those who bless you.”. Since Balaam and the kings 
of Moab and Midian came to curse and hurt the children of Jacob, who is Israel, 
they had to be punished. Moses appointed Pinchas to join the warriors of Israel 
with Holy tools because it was a holy war to remove evil from the world.  

Those who go against Israel should know that God is ready to protect his people 
and turn the hate toward them. The Israelites are his people because they have 
the tools to bring light to the whole world. 

ֶלְך   .163 לֹֹמה ַהּמֶ ֵסֶפר ָחְכַמת ׁשְ א ּבְ ֶאּלָ
ה ִסיָמִנים ֵהם; ִסיָמן   לֹׁשָ ְך ָאַמר: ׁשְ ּכָ

טּות  -ַלֲעֵבָרה  ָבִרים.  -ֵיָרקֹון. ִסיָמן ִלׁשְ ּדְ
לּום  ּלֹא יֹוֵדַע ּכְ ָבִחים. ְוֶזה -ִסיָמן ׁשֶ  ׁשְ

 ְ ָכל ֲעֵברֹות, ַהּכֹל ִהְכִריַע ַלׁשּ ָאר, ׁשֹוֶטה ּבְ
 ֵיׁש ּבֹו.

  

א ָהִכי   .163 לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ָחְכְמָתא ּדִ ִסְפָרא ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
ַלת ִסיָמִנין ִאיּנּון. ִסיַמן ַלֲעֵבָרה, ְיָרקֹון.   ָאַמר, ּתְ

ּבּוחֵ  לּום, ׁשַ ָלא ָיַדע ּכְ ין. ִסיַמן ּדְ טּות, ִמּלִ י.  ִסיַמן ַלׁשְ
א  ְוָדא ַאְכַר  ָכל ֲעֵבירֹות, ּכֹּלָ ַאר, ׁשֹוֶטה ּבְ ע ִלׁשְ
יּה.   ִאית ּבֵ

The book of King Solomon’s wisdom reveals that the sign for transgression is a 
body illness. A sign of folly is a person that talks a lot. A sign of ignorance is a 
person that praises himself. One that has all the signs is a fool. 

תּוב .164 ְלָך ָזר ְולֹא  (משלי כז) ַוֲהֵרי ּכָ ְיַהּלֶ
יָך!  -ִפיָך. ְוִאם לֹא ָזר  א  -ּפִ ְך. ֶאּלָ לֹא ּכָ

ר   יָך ְלַדּבֵ ַתח ּפִ יר אֹוְתָך, ּפְ ּכִ ּמַ ִאם ֵאין ִמי ׁשֶ
ּת  ְבֵרי ֱאֶמת ּבַ ּתֹוָרה ּוְלהֹוִדיַע ּדִ ה, ְוָאז ֹוָר ּבַ

חּו ְדָבֶריָך ְוֵיְדעּו ִמי  ּבְ ּתֹוָרה ְיׁשַ יָך ּבַ ְתחֹון ּפִ ּפִ

  

ִתיב  .164 ְלָך ָזר  (משלי כז)  ְוָהא ּכְ ְולֹא ִפיָך,   ְיַהּלֶ
א ִאי ָלא ֲהִוי ַמאן  וְ  ִאם ָלא ָזר. ִפיָך. ָלאו ָהִכי. ֶאּלָ

ָלא   ח ּפּוָמְך ְלַמּלְ מֹוַדע ָלְך, ַאְפּתַ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
אֹוַרְייָתא.   י ְקׁשֹוט ּבְ אֹוַרְייָתא, ּוְלאֹוָדָעא ִמּלֵ ּבְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

100 DailyZohar.com  
 

ּמֹוִדיַע ַעל  עֹוָלם ׁשֶ ָבר ּבָ ֵאין ּדָ ה, ׁשֶ ַאּתָ
יו מֹוִדיַע   יו. ּפִ ּפֹוֵתַח ּפִ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ָהִאיׁש ֶאּלָ

 ִלְבֵני ָאָדם ִמי הּוא.

בְּ  אֹוַרְייָתא, ְיׁשַ פּוָמְך ּבְ ִתיחּו ּדְ חּון ִמיָלְך,  ּוְכֵדין ּפְ
עּון ַמאוְ  ָעְלָמא  ִיְנּדְ ה ּבְ ֵלית ִמּלָ , ּדְ ּתְ ן ַאּנְ

ח   ַאְפּתַ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ר ָנׁש, ֶאּלָ מֹוְדעּון ֵליּה ְלּבַ ּתְ ִיׁשְ ּדְ
א ַמאן הּוא.   ּפּוֵמיּה. ּפּוֵמיּה הֹוַדע ִלְבֵני ָנׁשָ

Proverbs 27:2 “ ְׂשָפֶתי�ְיַהֶּלְל� ָזר ְולֹא ִפי� ָנְכִרי ְוַאל  .” “Let another praise you, and not 
your own mouth; A stranger, and not your own lips.” 
The logic may be understood as if there’s no one to praise you then you can 
praise yourself. The Zohar negates this logic and say that if no one recognizes a 
person’s qualities then he can open his mouth only with words of Torah that 
reveals truth and wisdom. Then people would know the person, his wisdom and 
praise him accordingly. 
There’s nothing in the world that can reveal the nature of a person like the words 
coming out of his mouth. 

חֹות   .165 ּבָ ׁשְ ע, ּתִ ְלָעם ָהָרׁשָ אֹותֹו ּבִ
ַעת   ֵנַבת ּדַ ל ֶזה ּגְ ּכֹל. ְוִעם ּכָ ַח ַעְצמֹו ּבַ ּבֵ ְמׁשַ
ְדָבִרים   ה ִבְדָבָריו. ּבִ ָהָיה ּגֹוֵנב, ְוִהְתַעּלָ
ָאַמר ַעל  ֶ ה ְגדֹוִלים. ַמה ׁשּ ים ָהָיה עֹוׂשֶ ְקַטּנִ

ְבֵרי ֻטְמָאה ָהיָ אֹוָתן  ה אֹוֵמר,  ַמֲעלֹות, ּדִ
ע ָהָיה אֹוֵמר ֶוֱאֶמת ָאַמר. ֲאָבל  אֹותֹו ָרׁשָ

ה   ר, ְוִהְתַעּלָ ֶדֶרְך ִנְסּתָ ַח ַעְצמֹו ּבְ ּבֵ ּוְמׁשַ
ב   ָהָיה ׁשֹוֵמַע, ָחׁשַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ִבְדָבָריו. ׁשֶ
ל ְנִביֵאי ָהעֹוָלם,  ה ַעל ּכָ ִהְתַעּלָ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֵֹדַע  (במדבר טו) ׁשֶ
ָהָיה ׁשֹוֵמַע  ַעת ֶעְליֹון. ִמי ָהִאיׁש בָּ ּדַ  עֹוָלם ׁשֶ

עֹוָלם   ֵאין ּבָ ב ׁשֶ ּלֹא ָחׁשַ ָבִרים ֵאּלּו ׁשֶ יו ּדְ ִמּפִ
מֹותֹו?!  ָנִביא ֶנֱאָמן ּכְ

  

ְרֵמיּה   .165 ח ּגַ ּבַ ּבּוֵחי ְמׁשַ ִבְלָעם, ׁשַ ע ּדְ ַההּוא ָרׁשָ
א. ְוִעם כָּ  כֹּלָ ַדְעָתא ָק ּבְ ִניבּו ּדְ א, ּגְ ִניב,  ל ּדָ א ּגָ
מִ  ק ּבְ ּלָ ין ְזִעיִרין, ֲהָוה ָעִביד  ְוִאְסּתַ ִמּלִ ּלֹוי. ּבְ

ין ְמָסֲאִבין   ין ִמּלִ ְרּגִ ָאַמר ַעל ִאיּנּון ּדַ ַרְבְרִבין. ַמה ּדְ
ע ֲהָוה   ֲהָוה ָאַמר, ּוְקׁשֹוט ָאַמר. ֲאָבל ַההּוא ָרׁשָ

ְרֵמיהּ  ח ּגַ ּבַ ק  ָאַמר ּוְמׁשַ ּלָ אַֹרח ָסִתים, ְוִאְסּתַ   ּבְ
ֲהוָ  ָכל ַמאן ּדְ ִמּלֹוי, ּדְ ק  ּבְ ּלָ ִאְסּתַ יב ּדְ ַמע, ָחׁשִ ה ׁשָ

ְכִתיב ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל   ל ְנִביֵאי ָעְלָמא, ּדִ ַעל ּכָ
ֶבר   (דף קצ''ד ע''א) ְויֹוֵדעַ  ַעת ֶעְליֹון. ַמאן ּגֶ ּדַ

ַמע  ֲהָוה ׁשָ ָעְלָמא, ּדְ ָלא  ּבְ ין, ּדְ ין ִאּלֵ ִמּפּוֵמיּה ִמּלִ
ֵלי יב ּדְ ִגיֵניּה.ָחׁשִ ָעְלָמא ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ּכְ  ת ּבְ

The evil Balaam was praising himself on everything he does, exaggerating on 
the little things and telling truth about the impure actions he did. He was using 
unclear words too big looked as if he is the greatest prophet in the world. We 
read how Balaam describes himself in Numbers 24:16 “ ֵאל, ְוֹיֵדַע, ַּדַעת -ְנֻאם, ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי
 ”.ֶעְליֹון; ַמֲחֵזה ַׁשַּדי יֱֶחֶזה, ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים
“The oracle of him who hears the words of God, And knows the knowledge of 
the Most High, Who sees the vision of the Almighty, Falling down, and eyes 
uncovered.” 

Lesson; 
When we hear a person speaks, we can tap into his thoughts. Every word comes 
from the mind and with connection to the heart, the lungs vibrate and produce 
the sound. The actual words reveal the thoughts of a person and the sound 
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reveals the intensity and the energy that carries the words/thoughts. Written 
words can also tell a lot about the person, but they can be calculated and fake. 

Learning to listen to others and understand where they come from, would open 
for us better communication channels and achieve positive outcomes. 

ֶוֱאֶמת ָהָיה, ְוָכְך ָהָיה. ְנֻאם ׁשֵֹמַע  .166
ְך  ְך ִאְמֵרי ֵאל, ּכָ ַעת ֶעְליֹון, ּכָ ָהָיה. ְויֵֹדַע ּדַ

ע ָהָיה  אֹוֵמר ַעל ַמֲעלֹות ָהָיה. ְואֹותֹו ָרׁשָ
ָבר ֶהם, ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל. ּדָ ק ּבָ ְדּבַ ּנִ הּוא   ׁשֶ ׁשֶ

ַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה.   ּבְ

  

ּוְקׁשֹוט ֲהָוה, ְוָהִכי ֲהָוה. ְנֻאם ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי   .166
ַעת ֶעְליֹון ָהִכי ֲהָוה. ְוַההּוא  ֵאל, ָהִכי ֲהָוה.   ְויֹוֵדַע ּדַ

ְר  ע ֲהָוה ָאַמר ַעל ּדַ הּו, ׁשֹוֵמַע  ָרׁשָ ַבק ּבְ ִאְתּדְ ִגין ּדְ
ְסִליקוּ  ִאיהּו ּבִ ָאה. ִאְמֵרי ֵאל, ִמָלה ּדְ  ִעּלָ

‘who hears the words of God’ and ‘And knows the knowledge of the Most High’ 
are true in relation to the levels he was connected to but it was a connection to 
the lower levels of impurity of the other-side. 

ְוָכְך ָאַמר, ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל. לֹא  .167
ֲהֵרי ִמים  (תהלים יח) ָכתּוב ָהֵאל, ׁשֶ ָהֵאל ּתָ

ְרּכֹו. ֲאָבל ְסָתם ֵאל, ֵאל ַאֵחר  ּדַ
ֲחֶוה ְלֵאל  (שמות לד) הּוא. ּתַ י לֹא ִתׁשְ ּכִ

ָבר ָקָטן  -ַאֵחר. ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל  הּוא, ּדָ
דֹול ְוֶעְליֹון.  הּוא ּגָ ּלֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ְודֹוֶמה ְלִמי ׁשֶ

ְקָרא ֵאל ַאֵחר,   -ִאְמֵרי ֵאל    ׁשֵֹמעַ  ּנִ אֹותֹו ׁשֶ
ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר. ּתַ י לֹא ִתׁשְ תּוב ּכִ ּכָ  ׁשֶ

  

ִתיב,   .167 ְוָהִכי ָאַמר, ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל, ָהֵאל ָלא ּכְ
ָהא  ְרּכֹו. ָהֵאל ָתִמי (תהלים יח)  ּדְ ֲאָבל ְסָתם   ם ּדַ

ֲחְוה   (שמות לד) ֵאל, ֵאל ַאֵחר ִאיהּו. ּתַ י לֹא ִתׁשְ ּכִ
ה ְזֵעיָרא ִאיִהי.   ְלֵאל ַאֵחר ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל, ִמּלָ

ָלא  ָאה. ׁשֹוֵמַע  ְוָדִמי ְלַמאן ּדְ ִאיהּו ַרב ְוִעּלָ ָיַדע, ּדְ
ְכִתיב כִּ  ִאְקֵרי ֵאל ַאֵחר, ּדִ י לֹא  ִאְמֵרי ֵאל, ַההּוא ּדְ

ֲחְוה ְלֵאל ַאֵחר.  ּתַ  ִתׁשְ
The word ‘God’ that is used when Balaam said that he hears the words of God, 
is ‘אל’ without any adjective. It is referred to as other gods, which are false gods 
and idols. The same word 'אל' is used for God/divinity of the impure side. For 
those who don’t know the difference, it sounds like something of the divine, 
making Balaam as an elevated being while he was connected to other gods. 
Exodus 34:14 “ִּכי לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר” “ for you shall not worship any other god” 

ְרגֹות  .168 ל ּדַ ַעת ֶעְליֹון, ַעל ּכָ ְויֵֹדַע ּדַ
ַנֲהִגים ֳאִניַּת ַהיָּם  ּמְ ְמָאה, אֹוָתם ׁשֶ ַהּטֻ

ִעים ָחֵסר ֶאָחד   ֵהם. ְואֹותֹו ַרב ּוְסָעָרה. ַאְרּבָ
ם ֻמְנָהִגים ַעל ָיָדיו, הּוא ֶעְליֹון  ּלָ ּכֻ חֹוֵבל ׁשֶ

ק אֹות ֶזה ָהָיה ִנְדּבַ ם. ּבָ ּלָ ע, ְוָאַמר ַעל ּכֻ ֹו ָרׁשָ
הּוא ֶעְליֹון  ה ׁשֶ ְרּגָ ַעת ֶעְליֹון, ּדַ ָהָיה יֹוֵדַע ּדַ ׁשֶ

ִפיָנה. ל ַמְנִהיֵגי ַהּסְ ּלֹא   ַעל ּכָ ִמי ׁשֹוֵמַע ֶזה ׁשֶ
הֵ  עֹוָלם? ִיּבָ מֹוהּו ּבָ ֵאין ּכָ ַדְעּתֹו ְויֹאַמר ׁשֶ ל ּבְ

ֶדֶרְך  ַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּבֵ ע ְמׁשַ א אֹותֹו ָרׁשָ ֶאּלָ

  

ְמָסֳאבּו,   .168 ין ּדִ ְרּגִ ל ּדַ ַעת ֶעְליֹון, ַעל ּכָ ְויֹוֵדַע ּדַ
ִעין ָחֵסר  ִאיּנּון  א ּוְסָעָרא. ַאְרּבְ ַיּמָ א ּדְ ְמַנֲהֵגי ַאְרּבָ ּדִ

הּו ִמְתַנֲהגֵ  ֻכּלְ י ַעל  ַחד ִאיּנּון. ְוַההּוא ַרב ַהחֹוֵבל, ּדְ
ַבק   ָדא ֲהָוה ִמְתּדָ הּו. ּבְ ּלְ ְידֹוי, ִאיהּו ֶעְליֹון ַעל ּכֻ

ַעת ֶעלְ  ֲהָוה ָיַדע ּדַ ע, ְוָאַמר ּדְ א  ַההּוא ָרׁשָ ְרּגָ יֹון, ּדַ
ַמע  ּדְ  א. ַמאן ׁשָ הּו ְמָנֲהֵגי ַאְרּבָ ּלְ ִאיהּו ֶעְליֹון ַעל ּכֻ

ָלא א ּדְ יּה, ְוֵייּמָ ַדְעּתֵ ִהיל ּבְ ָלא ִאְתּבְ ֲהָוה   ָהִכי ּדְ
ְרֵמיּה   ח ּגַ ּבַ ע ַמׁשְ א ַההּוא ָרׁשָ ָעְלָמא. ֶאּלָ ִגיֵניּה ּבְ ּכְ
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ֵני  ִנְסּתָ  ַעת ּבְ ְבֵרי ֱאֶמת, ְוָגַנב ּדַ ר ְוָאַמר ּדִ
 ָהעֹוָלם. 

י ְקׁשֹוט, ְוָגנִ  אַֹרח ָסִתים ְוָאַמר ִמּלֵ ְבנֵ ּבְ ְעָתא ּדִ י  יב ּדַ
 ָעְלָמא. 

Balaam was praising himself as ‘knows the knowledge (Da’at) of the Most High’ 
that is the level of Da’at. It was the truth but deceiving. He let the people believe 
that he is connected to holiness while it was a connection to a high level that is 
above the seven levels (sefirot) of impurity. 

Lesson; 
An atheist tells a kabbalist, ‘I don’t believe in God’. The Kabbalist answered him 
‘Me too!’. The Kabbalist explained to the surprised atheist that he doesn’t believe 
in what the atheist thinks God is. This little story tells us that different people 
see God in different ways. 
There is a rise of spirituality around the world. It is true in the pure side and 
the impure side. Many so-called spiritual teachers, some even call themselves 
kabbalists, come up with theories that they claim to be from the side of holiness. 
Without going into real-life examples, I suggest that before accepting or 
absorbing any spiritual teaching to evaluate each one of those ‘teachers’ by their 
adherence to the Zohar. 

If they mix Kabbalah with their own ‘facts’ and theories then they are aspects 
other-gods. 
The true spiritual path is not an easy one until one gets to the point of loving 
and enjoying their connections and studies. 

י ֶיֱחֶזה. ִמי  .169 ּדַ ר ַמֲחֵזה ׁשַ ֹוֵמַע  ֲאׁשֶ ׁשּ ׁשֶ
ּלֹא ָרָאה  ֶ ָהָיה רֹוֶאה ַמה ׁשּ ב ׁשֶ ֶאת ֶזה ָחׁשַ

י  ּדַ עֹוָלם. ַמֲחֵזה ׁשַ ֶזה ָעָנף ֶאָחד  - ַאֵחר ּבָ
ה? ֵמאֹוָתם עֲ  י, ְוָלּמָ ּדַ ַ ָהיּו יֹוְצִאים ִמׁשּ ָנִפים ׁשֶ

ל  ֶנֶגד ש' ׁשֶ ה ּכְ לֹׁשָ ָחְכָמה זֹו ִנְרִאים ׁשְ ּבְ ׁשֶ
לֹ  ֶנֶגד ׁשְ י, ּכְ ּדַ ה עֲ ׁשַ ּבֹו, ּוַמְרֵאה  ׁשָ ָנִפים ׁשֶ

ּתֹוְמִכים ּבֹו,   י ֲעָרבֹות, ׁשֶ ּדֵ ֵני ְנִביִאים, ּבַ ׁשְ
ַנִים ַעְנֵפי ַעיִ  ְבִעים ּוׁשְ ֶנֶגד ׁשִ ם ּכְ ן ָהָרע ִלְסּתֹ

ָלק, ָאַמר, ֲאִני אּוַכל  א ּבָ ּבָ ׁשֶ אֹוָתם. ּכְ
א  ַיַחד ִעם ָחְכָמה זֹו ּבָ ָלֶהם. ֲעָמֵלק ּבְ

 . ָלֶהם ֲאֵליֶהם ְוָיכֹל

  

א,   .169 ַמע ּדָ ׁשָ י ֶיחֶזה, ַמאן ּדְ ּדַ ר ַמֲחֵזה ׁשַ ֲאׁשֶ
ָעְלָמא.   ָלא ָחֵמי ַאֲחָרא ּבְ ֲהָוה ָחֵמי ַמה ּדְ יב ּדְ ָחׁשִ

ֲהוֹו  ַמחֲ  א ַעְנָפא ֲחָדא, ֵמִאיּנּון ַעְנִפין ּדַ י, ּדָ ּדַ ֵזה ׁשַ
א, אַ  ְבָחְכְמָתא ּדָ ה. ּדִ י. ְוָלּמָ ּדַ ַ ַלת,  ָנְפִקין ִמׁשּ ְחֵזי ּתְ

ֵביּה, ְוַאְחֵזי  לָ  ַלת ַעְנִפין ּדְ י, ָלֳקֵבל ּתְ ּדַ ׁשַ ֳקֵבל ש' ּדְ
יּה. ָלקֳ  ַתְמִכין ּבֵ ֵדי ֲעָרבֹות, ּדְ ֵרין ְנִביִאין, ּבַ ֵבל ע'  ּתְ

ד ָאָתא   א, ְלַסְתָמא לֹון. ּכַ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ֵרין ַעְנִפין ּדְ ּתְ
ֲהֵדי חָ  ָלק, ָאַמר ֲאָנא ֵאיכּול לֹון. ֲעָמֵלק ּבַ א  ְכְמתָ ּבָ

ְייהּו, ְוָיִכיל לֹון. א ָאָתא ְלַגּבַ  ּדָ

Balaam continued praising himself as one ‘Who sees the vision of the Almighty 
( ישד )’ so people would believe that he sees visions from out of the physical realm. 
The name שדי is related to the level of Yessod connecting us from Malchut to the 
three columns of Chessed, Gevurah, and Tiferet that are supported by Netzach 
and Hod that connect to prophets and prophecies. 
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Against 72 branches of the evil-eye, there is the holy name of 72. It is a ‘good-
eye’ that blocks the evil-eye. 
Balak believed that together with Balaam he could overcome the power of Israel. 

ַלח ְלִבְלָעם ְוָאַמר .170 י  ְוׁשָ לֹו, ֲאִני ֵיׁש ּבִ
ֵהם   ֵהם ל''ק, ׁשֶ ל ֲעָמֵלק, ׁשֶ י אֹוִתיֹּות ׁשֶ ּתֵ ׁשְ
ִסיּּום ֲעָמֵל''ק. ִלי ֵיׁש ל''ק, ַוֲעָמֵלק ל''ק. ִלי 

ית   יּּום, ּוְבָך ָהֵראׁשִ י   -ַהּסִ ב''ל. ָאַמר לֹו ַרּבִ
ָלק ב''ל,  ית ּבָ ְך ֱאֹמר, ֵראׁשִ ְמעֹון, ּכָ ׁשִ

ְלָעם ב''ל.  ית ּבִ ָלק ָהְיָתה  ְוֵראׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ
ָבָלק, ְוִסיּּום בּ  ִבְלָעם, ְוִסיּּום ֲעָמֵלק ָהָיה ּבְ ֹו ּבְ

ית ֲעָמֵלק.  ְלָעם ָהָיה ֵראׁשִ  ּבִ

  

ֵרי ַאְתָוון   .170 ַדר ְלִבְלָעם, ְוָאַמר ֵליּה, ֲאָנא ּתְ ְוׁשָ
ִאינּ  ִאיּנּון ל''ק, ּדְ י, ּדְ ֲעָמֵלק ִאית ּבִ ּון ִסּיּוָמא  ּדַ

ֲעָמֵלק.   ל''ק, ִלי ִסּיּוָמא, ּוָבְך  ֲאָנא ִלי ל''ק, ַוֲעָמֵלק  ּדַ
ְמעֹון, ָהִכי ֵאיָמא   י ׁשִ ירּוָתא ב''ל. ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ׁשֵ
ִבְלָעם ב''ל,   ירּוָתא ּדְ ָבָלק ב''ל, ְוׁשִ ירּוָתא ּדְ ׁשֵ
ִבְלָעם. ְוִסּיּוָמא   יּה ּבְ ָבָלק ֲהָוה ּבֵ ירּוָתא ּדְ ׁשֵ

בָ ּדַ  יּה ּבְ ִבְלעָ ֲעָמֵלק, ֲהָוה ּבֵ ם, ֲהָוה  ָלק, ְוִסּיּוָמא ּדְ
ֲעָמֵלק.  ירּוָתא ּדַ  ׁשֵ

Balak sent a message to Balaam telling him that his name בלק has the letters 
 of the name עמ has the letters בלעם Amalek’ and Balaam‘ ,עמלק from the name לק
Amalek so together they can form a strong force against Israel. 
Rabbi Shimon says that the beginning of the name Balak, בלק is בל that is the 
same as the beginning of Balaam’s name, בלעם. The end of Balak is לק and it is 
the same as the end of Amalek’s name, עמלק. We see that the end of the name 
of Balak and the end of the name of Balaam are the letters of the name Amalek, 
 .עמלק

ּום  .171 ּלֹא נּוַכל ָלֶהם ִמׁשּ אַמר ׁשֶ ְוִאם ּתֹ
ם  ה ַרּבָ ֵפי ֹמׁשֶ ׁשְ ּכִ ט ָיָדיו, ֲהֵרי ׁשֶ ָהָיה ּפֹוׁשֵ ׁשֶ

ִפים   ְכׁשָ כֹוִלים ּבִ יְּ דֹוִלים ׁשֶ אֹוָתם ּגְ ָיד זֹו ֵיׁש ּבְ
תּוב ּוְקָסִמים   ּכָ ְלִהְתַחזֵּק יֹוֵתר. ְוַהְינּו ׁשֶ

א  יֵדיֶהם לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ָיָדם. ּבִ ָיָדם. ָיד ּבְ ּבְ
ָלק ְלִבְלָעם.  ַלח לֹו ּבָ ְך ׁשָ  מּול ָיד. ּכָ

  

א  ְואִ  .171 ּיָ ַחְרׁשַ ִגין ּדְ ָלא ֵניכּול ְלהֹון, ּבְ יָמא ּדְ י ּתֵ
י ׁשִ ֲהָוה ּפָ ה, ּדְ הֹון מֹׁשֶ ַרּבֵ ט ְיֵדיּה, ַהאי ְיָדא ִאית  ּדְ

ָפא ַיִת  ּקְ ין ְלִאְתּתַ ַחְרׁשִ ַיְכֵלי ּבְ ין ַרְבְרִבין, ּדְ ִאּלֵ יר.  ּבְ
ִתיב,  יֵדיֶהם ָלא ּכְ ָיָדם, ּבִ ְכִתיב ּוְקָסִמים ּבְ   ְוַהְיינּו ּדִ
ָלק   ַדר ֵליּה ּבָ ָיָדם, ְיָדא ָלֳקֵבל ְיָדא, ָהִכי ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ

 ְלִבְלָעם.
Exodus 14:21 “ ט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶל� ְיהָוה ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ּיֵ וַ 
 Then Moses raised his hand over the sea, and the LORD“ ”.ַהָּים ֶלָחָרָבה וִַּיָּבְקעּו ַהָּמִים
opened up a path through the water with a strong east wind. The wind blew all 
that night, turning the seabed into dry land.” 
Moses revealed a power that is activated when he raised his hand and split the 
sea. Balak wanted Balaam to be confident with their joint powers and take on 
the mission. He sent the elders of Moab and Midian with magic in their hand, 
believing that it is sufficient to overcome the power of Moses’s hand. The word 
hand is written in the singular form to tell us that they formed one hand against 
the hand of Moses as we read in the verse below. 
 
Numbers 22:7 “ ִּבְלָעם, וְַיַדְּברּו ֵאָליו, ִּדְבֵרי -וֵַּיְלכּו ִזְקֵני מֹוָאב, ְוִזְקֵני ִמְדָין, ּוְקָסִמים, ְּבָיָדם; וַָּיֹבאּו, ֶאל
 So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the fees for“ ”.ָבָלק
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divination in their hand, and they came to Balaam and repeated Balak's words 
to him.” 

ָאַמְרנּו. ְוָלֵכן  .172 מֹו ׁשֶ י, ּכְ ּדַ ְוָלֵכן ַמֲחֵזה ׁשַ
ְוֶנֶעְנׁשּו ְלַמְעָלה, ְוִנְקָרִאים ַמֲחֶזה,  ֶנֶעְנׁשּו, 

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ּומּול ֶמֱחָזה ֶאל  א ז)-(מלכים ּכְ
יֹּוצֵ  ם. ּוִמיהּו אֹותֹו ֶמֱחָזה. ָעָנף ׁשֶ ָ א ִמׁשּ

ֵהם ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים, ַמֲחֶזה? ֲעָזא   ַוֲעָזֵאל, ׁשֶ
ָהָיה רֹוֶאה נֹוֵפל ּוגְ  י, ׁשֶ ּדַ לּוי ְוהּוא ַמֲחֵזה ׁשַ

 ֵעיַנִים.

  

ְדַאָמָרן, ּוְלָהִכי ִאְתֲעָנׁשּו,   .172 י ּכִ ּדַ ּוְלָהִכי ַמֲחֵזה ׁשַ
א, ְוִאְקר  ָמה ְדַאּתְ  ְוִאְתֲעָנׁשּו ְלֵעיּלָ ּון ַמֲחֵזה, ּכְ

ּומּול ֶמֱחָזה ֶאל ֶמחָזה. ַעְנָפא   (מלכים א ז) ָאֵמר 
ִאיּנּון   ן. ּוַמאן ַההּוא ַמֲחֶזה ֲעָזא ְוַעָזֵאל, ּדְ ּמָ ָנַפק ִמּתַ ּדְ
ֲהָוה ָחָמא   י, ּדְ ּדַ נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים, ְוִאיהּו ַמֲחֵזה ׁשַ

 נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים. 
‘Falling down, and eyes uncovered’ is a reference to two angels Aza and Azael 
that criticized God for creating Adam and dropped down to earth to experience 
the challenging world of man. They couldn’t resist the temptations of the evil 
inclination and couldn’t go back to heaven. Balak and Balaam learned magic 
and spells from Aza and Azael (Balak #422). 

Lesson; 
Name הי-ויו-הי-יוד  represents the Light in the world of Atziluth. When we meditate 
on this name it blocks Evil-eye and negative thoughts/distraction that comes 
from the other-side. Meditating also on טןקרע ש  strengthen the protection. 

 

לְ  .173 אֹוָתּה שָׁ ֵאיֹפה ָהָיה ּבִ ָעה? ִאם ָעם ּבְ
ה ִהְנִני הֹוֵלְך  תּוב ְוַעּתָ ִמְדָין, ֲהֵרי ּכָ אַמר ּבְ ּתֹ
ִמְדָין?  י. ִאם ָהַלְך לֹו, ִמי ָנַתן אֹותֹו ּבְ ְלַעּמִ

ָרָאה  יָון ׁשֶ ע, ּכֵ א אֹותֹו ָרׁשָ ְפלּו ֶאּלָ ּנָ ׁשֶ
ב  ָרֵאל כ''ד ֶאֶלף ַעל ֲעצֹוָתיו, ִהְתַעּכֵ ׂשְ ִמיִּ

ם, ְוָהָיה ָכרֹו. ּוְבעֹוד  ׁשָ רֹוֶצה ֵמֶהם ׂשְ
ְנָחס ּוְגדֹולֵ  א ּפִ ם, ּבָ ב ׁשָ ִהְתַעּכֵ י ַהַחִיל ׁשֶ

ם.   ְלׁשָ

  

יָמא   .173 ֲעָתא. ִאי ּתֵ ַהִהיא ׁשַ ְלָעם ּבְ ָאן ֲהָוה ּבִ
ִתיב ְועַ  ִמְדָין, ָהא ּכְ י. ִאי ָאַזל  ּבְ ה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעּמִ ּתָ

ִמְדָין. אֶ  יָון  ֵליּה, ַמאן ָיֲהֵביּה ּבְ ע, ּכֵ א ַההּוא ָרׁשָ ּלָ
ָרֵאל כ''ד ֶאֶלף ַעל ָנְפלּו ִמִיׂשְ ָחָמא ּדְ ֵעיטֹוי,   ּדְ

ְייהּו ַאְגרֹוי. ּוְבעֹוד   ֵעי ִמּנַ ן ַוֲהָוה ּבָ ּמָ ב ּתַ ִאְתַעּכָ
ן, ָאָתא   ּמָ ב ּתַ ִאְתַעּכָ ְנָחס ְוַרְבְרָבֵני ֵחיָלא ְלַתָמן. ּדְ  ּפִ

After they failed to curse the Israelites, Balaam advised Balak to send women 
from Midian to seduce the Israelites for the purpose of draining their energy at 
the level of Yessod. 
After Balaam finished his ‘job’ he was about to go back to his people. 
Numbers 24:14 
“ ַעִּמי ְלָכה ִאיָעְצ� ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמ� ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵל� לְ  .” 

https://dailyzohar.com/
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2019/07/kerasatan.png
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2019/07/kerasatan.png


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

105 DailyZohar.com  
 

“And now, behold, I am going to my people; come, and I will advise you what 
these people will do to your people in the days to come.” 
When Balaam saw that twenty-four thousand of the Israelites died because of 
his advice, he stayed to collect his fee. In the meantime, Pinchas and the twelve 
thousand warriors of Israel came to avenge the Midianites.  

ֲאִויר,  .174 ַרח ּבָ ְנָחס, ּפָ ָרָאה ֶאת ּפִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֵני ָבָניו ִע  רֹוס. ְוִאם ּוׁשְ ּמֹו, יֹונֹוס ְויֹוְמּבְ

ֲהֵרי   ה ָהֵעֶגל, ׁשֶ ַמֲעׂשֵ אַמר, ֲהֵרי ֵמתּו ּבְ ּתֹ
אי, ְוֶזהּו  ַוּדַ ְך ָהָיה ּבְ א ּכָ ֵהם ָעׂשּו אֹותֹו? ֶאּלָ

תּוב ּכָ ּפֹל ִמן ָהָעם בַּ  (שמות לב) ׁשֶ יֹּום ַויִּ
ת ַאְלֵפי ִאיׁש. ְוִכי לֹא ָהיּו  לֹׁשֶ ׁשְ ַההּוא ּכִ

ה יֹוְדִעים  ּמָ ּבֹון ָקָטן ֶזה? ַוֲהֵרי ּכַ ֶחׁשְ
ּבֹונֹות ָרִמים ֶעְליֹונִ  ים ּוְגדֹוִלים ָיַדע  ֶחׁשְ

ת ַאְלֵפי   לֹׁשֶ ׁשְ תּוב ִלְמנֹות, ְוָכאן ּכִ ַהּכָ
ֵני ִבְלָעם, יֹונֹו''ס   א ֵאּלּו ּבְ ִאיׁש? ֶאּלָ

ת ַאְלֵפי ְויוֹ  לֹׁשֶ ׁשְ קּוִלים ּכִ ָהיּו ׁשְ רֹו''ס, ׁשֶ ְמּבְ
 ִאיׁש.

  

ֲאִויָרא, ּוְתֵרין   .174 ַרח ּבַ ָחָמא ְלִפְנָחס, ּפָ יָון ּדְ ּכֵ
יָמא, ָהא ִמיתּו   רֹוס. ְוִאי ּתֵ יּה, יֹונֹוס ְויֹוְמּבְ נֹוִהי ִעּמֵ ּבְ
א ָהִכי ֲהָוה   ָהא ִאיּנּון ַעְבדּו. ֶאּלָ ֵעֶגל, ּדְ עֹוָבָדא ּדְ ּבְ

ְכִתיב,  ּפֹול ִמן ָהָעם   (שמות לב) ַוָדאי, ְוָדא הּוא ּדִ ַוּיִ
ת ַאְלֵפי ִאיׁש. ְוִכי ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי  בַּ  לֹׁשֶ ׁשְ יֹום ַההּוא ּכִ

ִנין ַאֲחָרִנין,   ּבָ ָמה חּוׁשְ א, ַוֲהֵרי ּכַ ָנא ְזֵעיָרא ּדָ ּבָ חּוׁשְ
ִאין ְוַרְבְרָבִנין, ָיַדע ְקָרא ְלִמְמֵני, ְוָהָכא   ָרָמִאין ִעּלָ

נֹוי ּדְ  א ִאיּנּון ּבְ ת ַאְלֵפי ִאיׁש. ֶאּלָ לֹׁשֶ ׁשְ ְלָעם,  בִ ּכִ
ת ַאְלֵפי ִאיׁש.  לֹׁשֶ ׁשְ ְקֵלי ּכִ ֲהוֹו ׁשַ רֹו''ס, ּדַ  יֹונֹו''ס ְויֹוְמּבְ

When Balaam saw Pinchas coming he flew in the air to go far from Pinchas and 
the warriors that came with him. He used magic that included the magics of his 
two sons, Yonus and Yombrus, that were killed after making the Golden Calf. 
The two sons had magic and strength of about three thousand people. 

ֵפי ָהעֹוָלם   .175 ׁשְ ל ּכִ ע, ּכָ א אֹותֹו ָרׁשָ ֶאּלָ
ָהיּו  ֵפי ָבָניו ׁשֶ ׁשְ ְך ּכִ ם ּכָ ָהָיה יֹוֵדַע, ְוָלַקח ּגַ

ֶהםְרִגיִלים  ְנָחס ָרָאה , ּובָ ּבָ ֶהם ָטס ְוָעָלה. ּפִ
ֲאִויר ְוָהָיה   ָהָיה ָאָדם ֶאָחד ָטס ּבָ אֹותֹו, ׁשֶ
ֲאִויר ֵמָהַעִין, ֵהִרים קֹול ִלְבֵני  ה ּבָ ִמְתַעּלֶ
יֹּוֵדַע ִלְפרַֹח ַאֲחֵרי  ַחִיל ְוָאַמר: ֵיׁש ִמי ׁשֶ
ְלָעם הּוא? ָראּו אֹותֹו  ֲהֵרי ּבִ ע, ׁשֶ אֹותֹו ָרׁשָ

הָ   ס. ָיה טָ ׁשֶ

  

ָעְלָמא ֲהָוה   .175 ין ּדְ ל ַחְרׁשִ ע, ּכָ א ַההּוא ָרׁשָ ֶאּלָ
ֲהוֹו ְרִגיִלין   ְבנֹוי, ּדַ ין ּדִ ָיַדע, ְוָנַטל אּוף ָהִכי ַחְרׁשִ
ֲהָוה   ְנָחס ָחָמא ֵליּה, ּדְ ק. ּפִ ּלַ הּו, ּוְבהּו ָטאס ְוִאְסּתְ ּבְ

ֲאִויָרא, ַוֲהָוה  ר ָנׁש ַחד ָטס ּבַ ֲאִויּבַ ַלק ּבַ ָרא  ִמְסּתְ
ָקָלא ִלְבֵני ֵחיָלא, ָאַמר ִאית ַמאן   ֵמֵעיָנא, ָרָמא 

ָהא   ע, ּדְ ַההּוא ָרׁשָ ְתֵריּה ּדְ ָיַדע ְלִמְפַרח ֲאּבַ ּדְ
ֲהָוה ָטאס.  ְלָעם ִאיהּו, ָחמּו ֵליּה ּדְ  ּבִ

When Pinchas saw Balaam disappearing in the air, he called his armies to find 
who can fly after Balaam. 

ְלטֹון  .176 ן ָקם, ְוָלַקח ׁשִ ֶבט ּדָ ן ׁשֵ ַצְלָיה ּבֶ
יָון  ִפים ּוָפַרח ַאֲחָריו. ּכֵ ׁשָ ֹוֵלט ַעל ּכְ ׁשּ ׁשֶ
ה ֶדֶרְך ַאֵחר  ע, ָעׂשָ ָרָאה אֹותֹו אֹותֹו ָרׁשָ ׁשֶ
ֶרְך,  אֹותֹו ּדֶ ה ֲאִויִרים ּבְ ָ ֲאִויר, ּוָבַקע ֲחִמׁשּ ּבָ

ה ֵמָהעַ  ּסָ ה ְוִהְתּכַ ן ְוִהְתַעּלָ ּכֵ ִין, ְוָאז ִהְסּתַ

  

ְלָטנּו   .176 ָדן, ָקם ְוָנַטל ׁשָ ְבָטא ּדְ ׁשִ ֵריּה ּדְ ַצְלָיה ּבְ
ָחמָ  יָון ּדְ ְתֵריּה. ּכֵ ין, ּוָפַרח ּבַ יט ַעל ַחְרׁשִ ּלִ ׁשַ א ֵליּה  ּדְ

ע, ֲעַבד אָ  ֲאִויָרא, ּובָ ַההּוא ָרׁשָ ַקע  ְרָחא אֹוֲחָרא ּבַ
ַההּוא אַֹרח,  (דף קצ''ד  ָחֵמׁש ֲאִויִרין ּבְ
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ּלֹא ָיַדע ַצְלָיה   ָעה ְוָהָיה ְבַצַער, ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ה.   ַמה יֲַּעׂשֶ

ן ַצְלָיה   ע''ב)  ּכֵ ֵדין ִאְסּתַ י ֵמֵעיָנא, ּכְ ּסֵ ק ְוִאְתּכַ ּלָ ְוִאְסּתַ
ָלא ֲהָוה ָיַדע ַמה   ַצֲעָרא ּדְ ֲעָתא, ַוֲהָוה ּבְ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

יד.   ַיְעּבֵ
Tzalya, from the tribe of Dan, connected to the force that controls magic and 
flew after Balaam. When Balaam saw that he’s being chased, he made special 
maneuvers to breakthrough levels in the sky and disappeared. Tzalya didn’t 
know what to do and was sad. 

ְנָחס  .177 קֹול ְוָאַמר: ֵצל ֵהִרים ֵאָליו ּפִ
ים, ֲהֹפְך   ָחׁשִ ל ַהּנְ רֹוְבִצים ַעל ּכָ יִנים ׁשֶ ּנִ ַהּתַ
ה אֹותֹו ָמקֹום,  ֲערֹוֶתיָך. ִמיָּד ָיַדע ְוִגּלָ ׂשַ ּבְ
ֵניֶהם  ה, ְוָיְרדּו ׁשְ ּלָ ְוִנְכַנס ֵאָליו. ִמיָּד ִהְתּגַ

 ִלְפֵני ִפְנָחס. 

  

ְנָחס ְוָאַמר, טּוָלא ּדְ ָרָמא  .177 יא  ֵליּה ָקָלא ּפִ ָתִניַנּיָ
ל חִ  ַרְבִעין ַעל ּכָ י  ּדְ ד ָיַדע ְוַגּלֵ ִמְזָייְך. ִמּיַ ְוָיין, ַהפֹוְך ּבְ

ֵלי, ְוַנְחּתּו   ד ִאְתּגְ יּה. ִמּיַ ַההּוא ַאֲחָרא, ְוָעאל ְלַגּבֵ
ִפְנָחס. יּה ּדְ ְרַוְייהּו ַקּמֵ  ּתַ

Pinchas raised his voice and gave Tzalya advice using code words “The shadow 
of the crocodiles that are scattered on all the snakes, look in your hair”. Tzalya 
understood the message immediately, he found the path to Balaam and made 
him come down together in front of Pinchas. 

The name Tzalya, ‘צל יה’, means ‘shadow of YH’ that has the aspect of the centre 
column of holiness. The witchcraft and magic are on the Left and Tzalya could 
take control over it and chase Balaam. Balaam had a high-level spiritual 
connection on the other-side and manoeuvred to the upper three Sefirot of the 
Left and disappeared from Tzalya. That made Tzalya sad because he feared to 
go after him, an action that would make him lose his connection to holiness. 

When Tzalya understood the message from Pinchas, he connected to the point 
(hair that is energy from the head, upper three sefirot). With that connection, 
he cancelled the magic (the aspect of snakes) that Balaam used to go into the 
upper three sefirot of the Left. By cancelling the path Balaam took, Tzalya forced 
him to disconnect from his upper three connection and drop down to Malchut 
together with him. 

Lesson; 
In earlier time periods, the forces of the spiritual realms were strong on the pure 
and impure side. The energy of the negative side was easy to connect to. But 
the pure side could always cancel the existence of any negative force, even if it's 
not visible to us. 

תּוב ּבֹו ַויֵֶּלְך  .178 ע ּכָ ּבֹא ּוְרֵאה, אֹותֹו ָרׁשָ
ְרגֹוָתיו ָנָחׁש ָזָכר. ַצְלָיה  ּדַ ִפי, ֶזהּו ֶעְליֹון ׁשֶ ׁשֶ

ַלט ָעָליו, ָלַקח  ַנִים, ָזָכר וְנֵקָבה, ּובֹו ׁשָ ׁשְ
ּום ֹוֵלט ֲעֵליֶהם ָלַקח  ִמׁשּ ׁשּ ְלטֹון ׁשֶ ִ ַהׁשּ ׁשֶ

  
ִפי,   .178 ֶלְך ׁשֶ יּה ַוּיֵ ִתיב ּבֵ ע ּכְ א ֲחֵזי, ַההּוא ָרׁשָ ּתָ

כּוָרא. ַצְלָיה   יֵליּה, ִחְוָיא ּדְ ין ּדִ ַדְרּגִ א הּוא ֶעְליֹון ּדְ ּדָ
יט ָעֵליהּ  ּלִ א. ּוְבַההּוא ׁשַ ַכר ְונּוְקּבָ ֵרין, ּדְ ,  ָנַטל ּתְ
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(בראשית  פּו ְלָפָניו. ְוֶזה ָהָיהְוִהְתּכֹופְ 
ִפיֹפן ֲעֵלי ֹאַרח. ַעל אֹותֹו ֹאַרח  מט) ׁשְ

תּוב ּכָ ע, ׁשֶ ה אֹותֹו ָרׁשָ ָעׂשָ ְיִהי ָדן  (שם) ׁשֶ
ִפיֹפן ֲעֵלי  -ְך ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶר  ְמׁשֹון. ׁשְ ֶזה ׁשִ

 ה.ֶזה ַצְליָ  -ֹאַרח 

יט ָעַלְייהּו ָנַטל,  ּלִ ׁשַ ְלָטנּו ּדְ ׁשֻ ִגין ּדְ ְפָיין  ּבְ ְוִאְתּכַ
יּה. ְוָדא ֲהָוה ִפיפֹון ֲעֵלי אַֹרח.   (בראשית מט) ַקּמֵ ׁשְ

ע,   ָעַבד ַההּוא ָרׁשָ ַעל ַההּוא אַֹרח, ּדְ
ְכִתיב א   (בראשית מט)  ּדִ ֶרְך, ּדָ ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ּדֶ

ְמׁשֹון.  א ַצְלָיה. ׁשִ ִפיפֹון ֲעֵלי אַֹרח, ּדָ  ׁשְ
Numbers 23:3 
“ ֵּצב ַעל ֹעָלֶת� ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֵרה ְיהָוה ִלְקָראִתים ְלָבָלק ִהְתיַ ַוּיֹאֶמר ִּבְלעָ  ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּתי ָל� ַוֵּיֶל�  
 ”.ֶׁשִפי
“Stay here by your burnt offering while I am gone,” Balaam said to Balak. 
“Perhaps YHVH will meet with me. And whatever He reveals to me, I will tell 
you.” So Balaam went off to a barren height,” 
Genesis 49:17 “ בֹו ָאחֹורְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶר� ְׁשִפיֹפן ֲעֵלי ֹאַרח ַהֹּנֵׁש� ִעְּקֵבי סּוס ַוִּיֹּפל ֹרכְ  .” “Dan 
shall be a serpent in the way, A horned snake ( יֹפןְׁשפִ  ) in the path, That bites the 
horse's heels So that his rider falls backwards.” 
The Zohar tells us that ‘A horned snake (ְׁשִפיֹפן) in the path’ is Tzalya that was 
from the tribe of Dan and could control the path of the Snake, who is Balaam. 
Balaam was connected to the Left as male but Tzalya was connected with 
aspects of Male and Female that is the judgment from both sides. It gave him 
the advantage and control to overcome Balaam’s magic. 

ֵבי סּוס  .179 ְך ִעּקְ ָהָיה  -ַהּנֹׁשֵ ֶזה ִעיָרה, ׁשֶ
ִוד ן, ּוִבְגָללֹו ְתלּוָיה ִעם ּדָ א ִמּדָ ָהָיה ּבָ , ׁשֶ

תּוב ּכָ ָדִוד, ׁשֶ ב -(שמואל ְגבּוָרתֹו ּבְ
ּפֹל רְֹכבֹו  ח) ל ָהֶרֶכב. ַויִּ ִוד ֶאת ּכָ ר ּדָ ַוְיַעּקֵ

ָעִתיד  -ָאחֹור  ָרָיה, ׁשֶ ָלֹבא ַיַחד ִעם ֶזה ׂשְ
ן, ְוָעִתיד  ֶבט ּדָ ֵ ן ֶאְפַרִים, ְוהּוא ִמׁשּ יַח ּבֶ ָמׁשִ

ָאר הּוא לַ  ׁשְ ֲעׂשֹות ְנָקמֹות ּוְקָרבֹות ּבִ
זֶּה ָיקּום, ָאז ְמַחכֶּ  ים. ּוְכׁשֶ ת ָהַעּמִ ה ִלְגֻאּלַ

תּוב ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ִליׁשּוָעְתָך   (בראשית מט) ִיׂשְ
פֵּ  ב ׁשֶ יִתי ה'. ְוַאף ַעל ּגַ ְרׁשּוהּו ְלָפסּוק ֶזה, ִקּוִ

ּנֱֶאַמר ּוְכמֹו  מֹו ׁשֶ ָבר ּכְ רּור ַהּדָ ֲאָבל ּבֵ
פֵּ  סּוק ּומֹוִכיַח.ׁשֶ א ַהּפָ  ְרׁשּוהּו, ְוַעל ֶזה ּבָ

  

ֲהֵדיּה   .179 ֲהָוה ּבַ א ִעיָרה, ּדְ ֵבי סּוס, ּדָ ְך ִעּקְ ַהּנֹוׁשֵ
ב ְלָיא ּגְ ן, ּוְבִגיֵניּה, ּתַ ֲהָוה ָאֵתי ִמּדָ ָדִוד, ּדְ יּה  ּדְ ּוְרּתֵ

יב  ְכּתִ ָדִוד, ּדִ ל   (שמואל ב ח)  ּבְ ִוד ֶאת ּכָ ר ּדָ ַוְיַעּקֵ
ָר ָהֶרֶכב.  א ׂשְ ּפֹול רֹוְכבֹו ָאחֹור, ּדָ ין  ַוּיִ ַזּמִ ָיה, ּדְ

ֶאְפַרִים, ְוִאיהּו ֲהִוי   יָחא ּדְ ֲהֵדי ְמׁשִ ְלֵמיֵתי ּבַ
ד נּוְקִמין ּוְקָרבִ  ין ִאיהּו ְלֶמְעּבַ ָדן, ְוַזּמִ ְבָטא ּדְ ִ ין  ִמׁשּ

א   ֵדין ְמַחּכֶ א ְיקּום, ּכְ ין. ְוַכד ּדָ ַאר ַעּמִ ׁשְ ּבִ
ִיׂשְ  ְכִתיב ְלפּוְרָקָנא ּדְ (בראשית  ָרֵאל, ּדִ

אֹוְקמּוָה   מט) ב ּדְ יִתי ְיָי. ְוַאף ַעל ּגַ ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ
ַמר,   ִאּתְ ָמה ּדְ ה ּכְ ִמּלָ ִרירּו ּדְ ְלַהאי ְקָרא, ֲאָבל ּבְ

אֹוְקמּוָה. ְועַ  ה ּדְ א ָאָתא ְקָרא ְואֹוַכח.ּוְכּמָ  ל ּדָ
‘That bites the horse's heels’ is ‘עירה’ ‘Erah’ that was with King David. He was 
from the tribe of Dan and one of the heroes in King David’s forces. ‘that his rider 
falls backward’ is ‘שריה’, ‘Seraiah’ a general in King David’s army that was also 
from the tribe of Dan. The Zohar tells that he will come with Mashiach ben 
Ephraim to make wars with the nations that are against Israel, leading to 
Mashiach ben David and the Final Redemption. 
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Jacob blessed his son with; “Dan shall be a serpent in the way” and immediately 
add Genesis 49:18 “ י ְיהָוהִליׁשּוָעְת� ִקִּויִת  .” “For Your salvation, I wait, O YHVH.”  

It was said to turn the ‘judgment’ aspect of Dan into positive and make him a 
force under YHVH to protect from the Snake of the other side. 

Lesson; 
Dan is the aspect of the Left of the pure side. The name Dan, ‘דן’ means 
judgment. He was the fifth son of Jacob and aspect of Hod, left leg. 

Genesis 49:16 “ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל.” “Dan shall judge his people, As one of 
the tribes of Israel.” 

The Tribe of Dan was the second largest tribe after the tribe of Judah. They were 
known for their strength and during the journeys, in the wilderness, they travel 
behind the other tribes to provide them with protection. In wars, they were the 
first to lead. 
Samson was a judge from the tribe of Dan and known to have superhuman 
power. 

ְנָחס,  .180 ע ֶאל ּפִ יַָּרד אֹותֹו ָרׁשָ יָון ׁשֶ ּכֵ
יָת  ה ִגְלּגּוִלים ָרִעים ָעׂשִ ּמָ ע! ּכַ ָאַמר לֹו: ָרׁשָ

דֹוׁש. ָאַמר לֹו ְלַצְלָיה: ּבֹא ַעל ָהָעם  ַהּקָ
ּלֹא ָראּוי ֶזה  ם, ׁשֶ ֵ ַוֲהרֹג אֹותֹו, ְולֹא ַבׁשּ

ּלֹ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ה ֶעְליֹוָנה, ּבִ ָ יר ָעָליו ְקֻדׁשּ א ְלַהְזּכִ
ָרגֹות  ל ּדְ ְדָבִרים ׁשֶ ֵלל ּבִ ָמתֹו ְוִתּכָ ֵתֵצא ִנׁשְ
מֹות   ָאַמר ּתָ ֶ ְקדֹוׁשֹות, ְוִתְתַקיֵּם ּבֹו ַמה ׁשּ

ִרים. נַ  י מֹות ְיׁשָ  ְפׁשִ

  

ְנָחס, ָאַמר   .180 י ּפִ ע ְלַקּמֵ ָנַחת ַההּוא ָרׁשָ יָון ּדְ ּכֵ
ין ַעָבְדת, עַ  יׁשִ ְלּגּוִלין ּבִ ָמה ּגִ ע, ּכַ א  ֵליּה, ָרׁשָ ל ַעּמָ

א ְוַקְטֵליּה, ְוָלא   א. ָאַמר ֵליּה ְלַצְלָיה, ּתָ ַקִדיׁשָ
ָר  ָלא ִאְתֲחֵזי ַהאי, ְלַאְדּכְ ָמא, ּדְ ׁשְ א ָעֵליּה  ּבִ

ָמֵתיּה,   יּפּוק ִנׁשְ ָלא ּתִ ִגין ּדְ ָאה, ּבְ ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ
יּה   ין, ְוִתְתַקּיֵים ּבֵ יׁשִ ין ַקּדִ ַדְרּגִ ין ּדְ ִמּלִ ִליל ּבְ ְוִתְתּכְ

ִרים. מַ  י מֹות ְיׁשָ מֹות ַנְפׁשִ ָאַמר ּתָ  ה ּדְ
When Tzalya brought Balaam down, Pinchas told him that because of the evil 
he did on the holy nation, he should die. When Balaam realized that he can’t 
curse the children of Israel, he expressed his wish to end up with their holiness. 
Numbers 23:10 
“ ת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכֹמהּוִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל ָּתמֹ  .” 
“Who can count the dust of Jacob or number even a fourth of Israel? Let me die 
the death of the righteous; let my end be like theirs!” 
Pinchas told Tzalya to kill Balaam but without using a holy name, so Balaam’s 
soul won’t depart his body with a connection to holiness.  

ה ִמיֵני   .181 ּמָ ה ּבֹו ּכַ ָעה ָעׂשָ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ַקח חֶ  ּלָ ָהָיה ָמֶות ְולֹא ֵמת, ַעד ׁשֶ ֶרב ׁשֶ

ן ד ֶאָחד ְוָנָחׁש  (ָחקּוק) ְמֻתּקָ ָעֶליָה ָנָחׁש ִמּצַ
ִני. ָאַמר לֹו פִּ  ד ׁשֵ ּלֹו ַקחִמּצַ ׁשֶ (ֲהֹרג  ְנָחס: ּבְ

ּלֹו ָימּות. ָאז ָהַרג אֹותֹו ְוָיכֹל לֹו. אֹותֹו) , ּוְבׁשֶ

  

ָמה ִזינֵ  .181 יּה ּכַ ֲעָתא ָעֵבד ּבֵ ַההּוא ׁשַ י מֹוָתא,  ּבְ
ִקין ֲהָוה ּתָ א ּדְ ָנַטל ַחְרּבָ (ס''א  ְוָלא ִמית, ַעד ּדְ

ֲעלֹוי ִחְוָיא ֵמַהאי ִסְטָרא, ְוִחְוָיא ֵמַהאי   חקיק)
ִדיֵלי ְנָחס, ּבְ (נ''א קטול   ּה טֹולִסְטָרא. ָאַמר ֵליּה ּפִ
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ֶרְך אֹותֹו ַצד  ְך ּדֶ ּכָ הֹוֵלְך ַאֲחָריו,  -ׁשֶ ִמי ׁשֶ
ֵלל. ְוָכְך ּבֹו ָימּות, ּובוֹ  ָמתֹו, ּובֹו ִיּכָ  ֵתֵצא ִנׁשְ

ִדיֵני אֹותֹו ָהעוֹ  ְלָעם, ְוָדִנים אֹותֹו ּבְ ָלם  ֵמת ּבִ
ר ְלעֹוָלִמים. ְוָכל ַעְצמֹוָתיו  ְולֹא ִנְקּבָ
ים ְמזָֹהִמים   ה ְנָחׁשִ ּמָ ִנְרְקבּו, ְוַנֲעׂשּו ּכַ
ִריֹּות, ַוֲאִפּלּו ַהּתֹוָלִעים  ָאר ּבְ יִקים ׁשְ ַמזִּ

ָהי ים. ׁשֶ רֹו ָהְפכּו ִלְנָחׁשִ ׂשָ  ּו אֹוְכִלים ּבְ

ֵדין ָקַטל ֵליּה, ְוָיִכיל ֵליּה.  ליה)  , ּוְבִדיֵליּה ְימּות. ּכְ
ְתָרָאה,   ָאַזל ֲאּבַ ַההּוא ִסְטָרא, ַמאן ּדְ ַכְך ָאְרחֹוי ּדְ ּדְ
ִליל.   ְתּכְ ָמֵתיּה, ּוָבּה ּתִ ּפּוק ִנׁשְ ּה ָימּות, ּוָבּה ּתִ ּבָ

ִד  ְלָעם, ְוַדְייֵני ֵליּה ּבְ ַההּוא  ְוָהִכי ִמית ּבִ יִנין ּבְ
הּו   ּלְ ָעְלָמא, ְוָלא ִאְתְקִביר ְלָעְלִמין. ְוַגְרמֹוי ּכֻ

ֵקי  ִאְתְרָק  ָמה ִחְוָיין ְמזּוֲהִמין, ְמַנּזְ בּו, ְוִאְתָעִבידּו ּכַ
ֵריּה,   ׂשְ ֲהוֹו ַאְכֵלי ּבִ ין ּדַ ְרָיין, ַוֲאִפיּלּו ּתֹוַלְעּתִ ַאר ּבִ ׁשְ

 ִאְתֲהָדרּו ִחְוָיין.
Tzalya tried several ways to kill Balaam but he couldn’t until he took a sword 
with a shape of a snake engraved on both sides of the sword. Pinchas said to 
kill him with his own power that comes from the Snake. So, Balaam was killed 
by the sword that was supported by the force of death from the Snake. 

Balaam wasn’t buried, and all his bones decayed and turned into snakes that 
harm people. Even the worms that consumed his flesh turned into snakes. 

Lesson; 
The moment of death is very critical for the departed soul. It’s a difficult process 
and the body should be buried as soon as possible. According to the laws of the 
Torah, burial should be done on the same day and if possible before sundown 
because otherwise, the negative forces in this world come immediately to ‘attack’ 
the body that loses its protection and suck the leftover light left behind after the 
soul leaves the body. 
The first step after the body is buried is called “חיבוט הקבר”, “thrashing in the 
grave”. It’s an important part that helps the soul disconnect its attachment to 
the body. It’s a very painful process because the angel of death pushes the soul 
back into the body and the person feels as if he’s alive in his grave. He is then 
beaten with iron chains until he is broken to pieces, and he dies again. The 
process is repeated until the soul is completely detached from the body and 
ready for the upper court. The level of pain of this process depends on the 
person’s merits. 

Righteous people don’t follow the desires of their body and they may avoid this 
process unless they missed on something. Those who passed away on Friday 
afternoon skip this process because of the holiness of Shabbat. 

The process of decay is also part of the soul’s cleansing process. On the heavenly 
court, the actions of the soul are broken down and every little detail is judged.  
The more we ‘load’ our souls with Torah studies, the less pain we experience 
during death. the court process above is easier, including the cleansing time in 
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Gehennam (hell). 
Zohar Vayechi has a lot of articles related to the process of the soul after death. 

ַתן  .182 ּנָ ְמַדאי ׁשֶ ל ַאׁשְ ָמָצאנּו ְבִסְפרֹו ׁשֶ
ָהָיה רֹוֶצה   ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֶלְך, ׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ ִלׁשְ

שָׁ  ִרים ֵמָהַעִין,  ַלֲעׂשֹות ּכְ ִפים ֲחָזִקים ִנְסּתָ
ם ָנַפל  ָ ׁשּ ַלע ׁשֶ ְלָעם, ִיְמָצא ִאם ֵיַדע ַהּסֶ ּבִ

ָהיּו ֵמַעְצמֹות אֹותֹו  ים ׁשֶ ֵמאֹוָתם ְנָחׁשִ
ע, רֹאׁשֹו  -ִאם ַיֲהרֹג ֶאָחד ֵמֶהם  ָהָרׁשָ ּבְ

ִפים ֶעְליֹוִנים, בְּ  ה ְכׁשָ ִפים  ַיֲעׂשֶ ׁשָ גּופֹו ּכְ
ה  לֹׁשָ ִפים ֲאֵחִרים. ׁשְ ׁשָ ְזָנבֹו ּכְ ֲאֵחִרים, ּבִ

ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ִפים ּבְ  ִמיֵני ְכׁשָ

  

ָיַהב ֵליּה   .182 מֹוָדאי, ּדְ ַאׁשְ ִסְפָרא ּדְ ְחָנא ּבְ ּכַ ַאׁשְ
לֹמֹה  ד   ִלׁשְ ֵעי ְלֶמְעּבַ ֲהָוה ּבָ ָכל ַמאן ּדְ א, ּדְ ַמְלּכָ

י ּקִ ין ּתַ ָנַפל  ַחְרׁשִ ָרא ּדְ ֵעיָנא. ִאי ְיַדע ִטּנָ ִפין ְסִתיִמין ּדְ
ֲהוֹו ִמגַ  ח ֵמִאיּנּון ִחְוָיין ּדַ ּכַ ְלָעם, ִיׁשְ ן ּבִ ּמָ ְרמֹוי  ּתַ

יֵליּה   א ּדִ ְייהּו, ֵריׁשָ ע, ִאי ַיְקִטיל ַחד ִמּנַ ַההּוא ָרׁשָ ּדְ
ין  בֵּ  יֵליּה ַחְרׁשִ גּוָפא ּדִ ִאין, ּבְ ין ִעּלָ יד ַחְרׁשִ יּה ַיְעּבֵ

ַלת ִזיֵני  ַאֲחָרנִ  ין ַאֲחָרִנין. ּתְ יֵליּה ַחְרׁשִ ְזָנָבא ּדִ ין, ּבִ
ָכל ַחד ְוָחד.  ין, ִאית ּבְ  ַחְרׁשִ

In the book given to King Solomon by Ashmedai, it is written that if one finds 
the rock where Balaam was killed, he could make unseen strong magic by killing 
one of the snakes that were made from Balaam’s bones. These snakes have 
three types of Magic. From the head higher levels of magic can be made. From 
the body another type of magic and from the tail other types of magic. 

לֹֹמה,  .183 ָבא ִלׁשְ ת ׁשְ ָאה ַמְלּכַ ּבָ ׁשֶ ּכְ
לֹֹמה,  ֲאָלה ֶאת ׁשְ ָ ׁשּ ָבִרים ׁשֶ ֵמאֹוָתם ּדְ

ה  לֹׁשָ ל ׁשְ ָחׁש ׁשֶ ים  ָאְמָרה: ֶעֶצם ַהּנָ ָראׁשִ
ס? ִמיָּד  ה ִנְתּפָ ּמֶ לֹא ָהָיה   א י)-(מלכים -ּבַ

יד ָלּה.  ר לֹא ִהּגִ ֶלְך ֲאׁשֶ ָדָבר ֶנְעָלם ִמן ַהּמֶ
ֲאָלה ַעל  ֶזה, ְוָהְיָתה ְצִריָכה אֹוָתם  ִהיא ׁשָ

ים, ְולֹא ָיְכָלה ָלַקַחת ֶאָחד ֵמֶהם. ַמה  ְנָחׁשִ
ּה. כָּ הֵ  ָהיּו ְבִלּבָ ָבִרים ׁשֶ יב ָלּה? ּדְ ְך הֹוִדיַע ׁשִ

ל   לֹֹמה ֶאת ּכָ ד ָלּה ׁשְ תּוב ַויַּּגֶ ּכָ ָלּה, ׁשֶ
ל   ים לֹא ְיכֹוִלים ָלֶהם ּכָ ָבֶריָה. אֹוָתם ְנָחׁשִ ּדְ

ֵני ָהעוֹ  ל סֹוד ֶאָחד. ּבְ ָרט ְלָדָבר ׁשֶ ָלם, ּפְ
ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת.   ּוַמהּו? ׁשִ

  

לֹמֹה, ֵמאִ  .183 י ׁשְ ד ָאַתת ְלַגּבֵ ָבא ּכַ ת ׁשְ יּנּון  ַמְלּכַ
ִחְוָיא   ְרָמא ּדְ לֹמֹה, ַאְמַרת, ּגַ ִאיַלת ִלׁשְ ׁשָ ין ּדְ ִמּלִ

ס. ִמּיָד ַמה ִנְתּפַ ין ּבְ ְתַלת ַחְרׁשִ לֹא   (מלכים א י) ּדִ
יד ָלּה,   ָהָיה  ר לֹא ִהּגִ ֶלְך ֲאׁשֶ ָבר ֶנְעָלם ִמן ַהּמֶ ּדָ

א, ַוֲהַות ִאְצְטִריַכת  ִאיַלת ַעל ּדָ ְלִאיּנּון  ִאיִהי ׁשְ
ְייהּו. ָמה ָאִתיב   ִחְוָיין. ְוָלא ָיִכיַלת ְלַנְטָלא ַחד ִמּנַ
ד   ּגֶ יב ַוּיַ ְכּתִ ְך אֹוַדע ָלּה, ּדִ ּה. ּכַ ִלּבָ ֲהוֹו ּבְ ין ּדַ ָלּה ִמּלִ
. ִאיּנּון ִחְוָיין, ָלא ַיְכִלין   ָבֶריּהָ ל ּדְ לֹמֹה ֶאת ּכָ ָלּה ׁשְ

ה ּלָ ר ִמּמִ ֵני ָעְלָמא, ּבַ ל ּבְ ָרָזא ֲחָדא, ּוַמאי   לֹון ּכָ ּדְ
ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת.  ִאיהּו. ׁשִ

When the Queen of Sheba came to King Solomon, she was looking to make 
magic and asked him about how to catch a snake that has three types of magic. 
King Solomon understood that she has a lot of wisdom and opened himself to 
her, sharing everything he knew. 1 Kings 10:2,3 “ ַוָּתבֹא ֶאל ְׁש�ֹמה ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל
 When she came to Solomon, she spoke with him about all that“ ”ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבָבּה
was in her heart.” 
“ ֹמה ֶאת ָּכל ְּדָבֶריָה לֹא ָהָיה ָּדָבר ֶנְעָלם ִמן ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר לֹא ִהִּגיד ָלּהַוַּיֶּגד ָלּה ְׁש� .” “And Solomon 
answered all her questions; nothing was too difficult for the king to explain.” 
 
For her question, he answered that people can not overcome these snakes but 
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there is only one thing that can control the snakes made from Balaam’s bones 
and that is a boiling sperm layer. 

Lesson; 
The Queen of Sheba heard about the wisdom of King Solomon and as a very 
wise woman herself, she came to ‘test’ his wisdom. The Holy Ari said that the 
King and the Queen had relations and had a child that from his line came 
Nebuchadnezzar, the one that could go into the Holy Temple, destroy it and exile 
the Israelites. He needed some sparks of holiness in order to be able to do that. 

King Solomon was ordered to build the first Holy Temple without using metal 
tools. He consulted with the elders of the nation and they told him that he needs 
to use the ‘Shamir’, a special worm that cut through stones. To find the Shamir, 
he had to find Ashmedai, the king of demons. He sent Benayahu ben Yehoyada 
that was his head of the army and his advisor that found a way to capture 
Ashmedai, reveal the location of the Shamir that was under the protection of 
the minister of the sea, and bring the Shamir with Ashmedai to King Solomon. 

The video below shows a recent discovery of a new genus and species that is a 
type of worm that ‘eat’ through solid rock in the water. 

https://www.youtube.com/watch?v=4crB-YKYbdo 

א  .184 אַמר, ִמי ָיכֹול? ֶאּלָ ָעה ְוִאם ּתֹ ׁשָ ּבְ
הּוא  ׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ּכְ ָהִאיׁש מֹוִציא אֹוָתּה ׁשִ ׁשֶ
ם אֹותֹו ָנָחׁש  ַתֲאָוה, מֹוִציא אֹוָתּה ְלׁשֵ ּבְ
יֹּוֵצאת רֹוַתַחת,  ׁשֶ ֲאָוה. ּכְ ְרצֹון ַהּתַ ּבִ
ְלבּוׁש ֶאָחד, ְואֹותֹו  לֹוְקִחים אֹוָתּה ִמיָּד ּבִ

ָחׁש, ִמיָּד ּכֹוֵפף רְֹלבּוׁש זוֹ  אׁשֹו, ְרִקים ַלּנָ
ְרְנגֹול   ּתֹוְפִסים ּתַ מֹו ׁשֶ ְותֹוְפִסים אֹותֹו ּכְ
ל ָהעֹוָלם  ָרב ׁשֶ ֵלי ַהּקְ ָכל ּכְ ִית. ְוִאם ּבְ ַהּבַ

לֹא ְיכֹוִלים לֹא. ּוָבֶזה   -ַיַעְרכּו ְבֶאָחד ֵמֶהם  
ֵלי ְקָרב ְולֹא ָדָבר  עֹוָלם ּכְ לֹא ָצִריְך ָאָדם ּבָ

ֵמר ֵמהֶ ַאחֵ  ָ ֲהֵרי ר, ְולֹא ָצִריְך ְלִהׁשּ ם, ׁשֶ
לּו  ָבִרים ַהּלָ ְבקּו ַהּדְ ים ֵאָליו. ָאז ּדָ ם ִנְכּפִ ּלָ ּכֻ

ָתה ָלֶזה.  ּה, ְוִהְתַאּוְ ִלּבָ  ּבְ

  

ַההּוא   .184 ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ יָמא ַמאן ָיִכיל. ֶאּלָ ְוִאי ּתֵ
ִתי  ד ִאיהּו ּבְ ר ָנׁש, ּכַ יק ּבַ ְכַבת ֶזַרע ַאּפִ א,  ׁשִ אּוְבּתָ

יק ָלּה  ְרעּוָתא  ַאּפִ ַההּוא ִחְוָיא, ּבִ ָמא ּדְ ִלׁשְ
ד   יחּו, ַנְטֵלי ֵליּה ִמּיָ ְרּתִ ד ָנִפיק ּבִ ִתיאּוְבָתא. ּכַ ּדְ
י ִחְוָיא,   א ַזְרִקין ְלַגּבֵ א ֲחָדא, ְוַההּוא ְלבּוׁשָ ְלבּוׁשָ ּבִ
ָתִפיס   ָמה ּדְ יּה, ְוַתְפָסן ֵליּה, ּכְ ִפיף ֵריׁשֵ ד ּכָ ִמּיָ

ֵביָתא. וְ ּתַ  ָעְלָמא,  ְרְנגֹוָלא ּדְ ָכל ָמאֵני ְקָרִבין ּדְ ִאי ּבְ
ְייהּו, ָלא ַיְכִלין ֵליּה. ּוְבַהאי, ָלא   ַחד ִמּנַ חּון ּבְ ִיּגְ
ה   ָעְלָמא ָמאֵני ְקָרָבא, ְוָלא ִמּלָ ר ָנׁש ּבְ ִאְצְטִריְך ּבַ
ָהא   ְייהּו ּדְ ָרא ִמּנַ ּמְ ַאֲחָרא ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלִאְסּתַ

לְּ  ְפָיין ְלַגבֵּ ּכֻ ין  הּו ִאְתּכַ ָבקּו ִאיּנּון ִמּלִ ֵדין ִאְתּדָ יּה. ּכְ
ְלָבָבּה, ְוָתִאיַבת ְלַהאי.   ּבִ

When a person driven with sexual desires to connect to the snake, he releases 
boiling sperms. It is immediately taken with a garment that is thrown on top of 
that snake. The snake bends his head and, at that moment, he can be caught.  
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A person using this method has no worries about other weapons because 
everyone surrenders to him. The Queen heard this revelation and internalized 
this secret.  

אן וָ  .185 דֹוׁש ָהְלָאה, ִמּכָ ִני, ַהּקָ ֶאְלָעָזר ּבְ
ע,  אֹותֹו ָרׁשָ ה ּבְ עֹוׂשֶ ֶ ה ַמה ׁשּ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ ּבָ
ִרים ֵאּלּו לֹא ִהְצָטְרכּו  ְוסֹודֹות ִנְסּתָ
אן  ּכָ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּום ׁשֶ ּלֹות. ֲאָבל ִמׁשּ ְלִהְתּגַ
יִתי   ּלִ ל ָהעֹוָלם, ּגִ ִרים ׁשֶ ָיְדעּו ְדָרִכים ִנְסּתָ

ֲהֵרי כַּ ָלֶכם.  ִרים ֵהם  ׁשֶ ה ִמְנָהִגים ִנְסּתָ ּמָ
עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם לֹא יֹוְדִעים, ְואֹוָתם  ּבָ
דֹוִלים ְוֶעְליֹוִנים. ָעָליו  ִרים, ּגְ ָלאֹות ִנְסּתָ ּפְ

ּדֹוֶמה לֹו ָקָראנּו, ם  (משלי י) ְוַעל ׁשֶ ְוׁשֵ
יֵקי ָהֱאֶמת,  ֵריֶהם ַצּדִ ִעים ִיְרָקב. ַאׁשְ ְרׁשָ

יִקים יֹודּו   ים קמ)(תהל תּובֲעֵליֶהם כָּ  ַאְך ַצּדִ
ֶמָך ְוגֹו'.   ִלׁשְ

  

ִריְך   .185 א ּבְ ִרי, קּוְדׁשָ אן ּוְלָהְלָאה ֶאְלָעָזר ּבְ ִמּכָ
יָבא, ְוָרִזין ְסִתיִמין   ַההּוא ַחּיָ ָעַבד ּבְ הּוא ָעֵבד ַמה ּדְ
א   ַחְבַרּיָ ִגין ּדְ ָאה, ֲאָבל ּבְ ין, ָלא ִאְצְטִריכּו ְלַגּלָ ִאּלֵ

הָ  ֵליָנא ְלכּו.  ָכא ִיְנּדְ ּדְ ָעְלָמא, ּגָ עּון ָאְרִחין ְסִתיִמין ּדְ
א   ָעְלָמא, ּוְבֵני ָנׁשָ ָמה ִנמּוִסין ְסִתיִמין ִאיּנּון ּבְ ָהא ּכַ ּדְ
ִאין.   ִליָאן ְסִתיִמין, ַרְבְרָבן ְוִעּלָ ָלא ַיְדִעין, ְוִאיּנּון ּפְ

ָדֵמי ֵליּה, ְקָראן  (דף   םְוׁשֵ  (משלי י) ָעֵליּה, ְוַעל ּדְ
ֵאי ְקׁשֹוט,   קצ''ה ע''א)  ִאין ִאיּנּון ַזּכָ ִעים ִיְרָקב. ַזּכָ ְרׁשָ

ִתיב, יִקים יֹודּו   (תהלים קמ) ָעַלְייהּו ּכְ ַאְך ַצּדִ
ֶמָך ְוגֹו'.   ִלׁשְ

Rabbi Shimon said that these secrets shouldn’t be revealed but because the 
friends in this study already know the hidden ways of this world, he revealed it. 
The Holy One Blessed be He does what he does to the wicked. There are some 
hidden wonders that are great and supreme active in this world but they are 
unknown to people. On Balaam and other wicked like him, it says “the name of 
the wicked will rot”; Preverbs 10:7 “ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב.” “The memory 
of the righteous is blessed, But the name of the wicked will rot.” 
On the righteous it says; Psalms 140:14 “ � ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶני�ַא� ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשמֶ  .” 
“Surely righteous people are praising your name; the godly will live in your 
presence.” 

י ֶאת ָהָעם ַהזֶּה  .186 ה ְלָכה ּנָא ָאָרה ּלִ ְוַעּתָ
ַתח, א ּפָ י ַאּבָ ה ְלָעִני   (שם קב) ְוגֹו'. ַרּבִ ִפּלָ ּתְ

ֶהם ִכי ַיֲעטֹף  תּוב ּבָ ּכָ ה ֵהם ׁשֶ לֹׁשָ ְוגֹו'. ׁשְ
ה. ּוֵבֲארּו ָדבָ  ִפּלָ   -  (ֲאָבל ָּדָבר ֶזה) ר ֶזהּתְ

ִוד, ְוֶאָחד ָעִני,  ה, ְוֶאָחד ָהָיה ּדָ ֶאָחד ָהָיה ֹמׁשֶ
אַמר,  ֶהם. ְוִאם ּתֹ ר ּבָ ֶהם ְוִהְתַחּבֵ ְכָלל ּבָ ּנִ ׁשֶ

תּוב ה ַלֲחַבּקּוק  (חבקוק ג) ֲהֵרי ּכָ ִפּלָ ּתְ
בִ  א ֲחַבּקּוק  -יא ַהּנָ ָעה ֵהם? ֶאּלָ ֲהֵרי ַאְרּבָ

ִפלָּ  תּוב לֹא ִבְגַלל ּתְ ּכָ ב ׁשֶ ה ָהָיה, ְוַאף ַעל ּגַ
ַחת ּבַ ׁשְ ה, ּתִ ִפּלָ דֹושׁ   ּבֹו ּתְ - ְוהֹוָדָאה ִהיא ַלּקָ

רּוךְ  ים  -ּבָ ה ִאּתֹו ִנּסִ ֱהֱחָיהּו ְוָעׂשָ הּוא ַעל ׁשֶ
ית ָהיָ  ּוַנּמִ ן ַהׁשּ ֲהֵרי ּבֶ  ה. ּוְגבּורֹות, ׁשֶ

  

י ֶאת   (במדבר כ''ב)  .186 ה ְלָכה ָנא ָאָרה ּלִ ְוַעּתָ
ַתח, ָהָעם   א ּפָ י ַאּבָ ה ְוגֹו'. ִרּבִ ה   (תהלים קב)  ַהּזֶ ִפּלָ ּתְ

ה.   ִפּלָ הּו ּתְ יב ּבְ ְכּתִ ַלת ִאיּנּון ּדִ י ַיֲעטֹוף ְוגֹו', ּתְ ְלָעִני ּכִ
א,  ה ּדָ ה,   (אבל מלה דא)  ְואֹוְקמּוָה ִמּלָ ַחד ֲהָוה מֹׁשֶ

הּו, ְוִאְתַחבָּ וְ  ִליל ּבְ ִאְתּכְ ִוד, ְוַחד ָעִני, ּדְ ר  ַחד ֲהָוה ּדָ
ִתיב יָמא, ָהא ּכְ הּו. ְוִאי ּתֵ ה   (חבקוק ג)  ּבְ ִפּלָ ּתְ

א ֲחַבּקּוק   ע ִאיּנּון. ֶאּלָ ַלֲחַבּקּוק ַהָנִביא, ָהא ַאְרּבָ
יּה   יב ּבֵ ְכּתִ ב ּדִ ה ֲהָוה, ְוַאף ַעל ּגַ ִפּלָ ִגין ּתְ ָלאו ּבְ

ה  ִפּלָ ִריְך  ּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ א ְוהֹוָדָאה ִאיהּו ּלְ ְחּתָ ּבַ , ּתּוׁשְ
יֹון ּוְגבּוָרן,   הּוא, יּה ִנּסָ ַאֲחָיא ֵליּה, ַוֲעַבד ִעּמֵ ַעל ּדְ

ית ֲהָוה. ּדְ  ׁשּוַנּמִ ֵריּה ּדְ  ָהא ּבְ
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Numbers 22:6 
“ י ַלי אּוַכל ַנֶּכה ּבֹו ַוֲאָגְרֶׁשּנּו ִמן ָהָאֶרץ ִּכי ָיַדְעִּת ְוַעָּתה ְלָכה ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני אּו
 ”.ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵר� ְמֹבָר� ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר
"Now, therefore, please come, curse this people for me since they are too mighty 
for me; perhaps I may be able to defeat them and drive them out of the land. 
For I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is 
cursed." 
The Zohar quoting this verse just before discussing the power of the words and 
prayers coming out of our mouths. 
Rabbi Aba says that there are three places where it mentions ‘prayer’. One of 
Moses (Psalms 90:1), one of David (Psalms 86:1) and one of the poor, Psalms 
102:1 
 ”.ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי יֲַעֹטף ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשֹּפ� ִׂשיחֹו“
“A Prayer of the poor when he is faint and pours out his complaint before YHVH.” 
There’s another one in Habakkuk 3:1, “ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ַעל ִׁשְגֹינֹות.” “A prayer of 
Habakkuk the prophet upon Shigionoth.” 
Rabbi Aba explains that even though the verse says ‘A Prayer of Habakkuk’, it 
wasn’t said as a prayer but praise to God for making miracles and bringing him 
back to life. Habakkuk was the son of the Shunammite. He was brought to life 
by the prophet Elisha (2 Kings 4). 

ְקָראֹות  .187 ּנִ לֹׁש ֵהן ׁשֶ ֲאָבל ׁשָ
ה: ִפּלָ ה  (תהלים צ) ּתְ ה ְלֹמׁשֶ ִפּלָ ִאיׁש ּתְ

ִאיׁש  מֹוָתּה ּבְ ֵאין ּכְ ה זֹו ׁשֶ ִפּלָ ָהֱאלִֹהים, ּתְ
ה  ִפּלָ ה זֹו ִהיא ּתְ ִפּלָ ה ְלָדִוד, ּתְ ִפּלָ ַאֵחר. ּתְ
ה ְלָעִני,   ִפּלָ ֶמֶלְך ַאֵחר. ּתְ מֹוָתּה ּבְ ֵאין ּכְ ׁשֶ

ה ִהי ִפּלָ לֹׁש. ִמי ֲחׁשּוָבה ּתְ א ֵמאֹוָתן ׁשָ
ת ֶהָענִ  ִפּלַ ן? ֱהֵוי אֹוֵמר ּתְ ּלָ ה זֹו ִמּכֻ ִפּלָ י. ּתְ

ת  ה, ְוקֹוֶדֶמת ִלְתִפּלַ ת ֹמׁשֶ קֹוֶדֶמת ִלְתִפּלַ
ִפּלֹות ָהעֹוָלם.  ָאר ּתְ ִוד, ְוקֹוֶדֶמת ְלָכל ׁשְ  ּדָ

  

ה. .187 ִפּלָ ִאְקרּון ּתְ (תהלים   ֲאָבל ג' ִאיּנּון ּדְ
פִ  צ) ה ּתְ ֵלית   ּלָ א ּדְ ה ּדָ ִפּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ּתְ ְלמֹׁשֶ

ַבר ָנׁש ַאֲחָרא. ִגיֵניּה ּבְ ה ְלָדִוד,   (תהלים פו)  ּכְ ִפּלָ ּתְ
א   ַמְלּכָ ִגיֵניּה ּבְ ֵלית ּכְ ה, ּדְ ִפּלָ א ִאיִהי ּתְ ה ּדָ ִפּלָ ּתְ

ה ִאיִהי ֵמִאיּנּון ג'.  ִפּלָ ה ְלָעִני, ּתְ ִפּלָ ַמאן  ַאֲחָרא. ּתְ
יבָ  ה ֲחׁשִ ּלְ ה  א ִמּכֻ ִפּלָ ָעִני. ּתְ ה ּדְ ִפּלָ ּו. ֲהִוי ֵאיָמא ּתְ

ָדִוד,   ה ּדְ ִפּלָ ה. ְוָקִדים ַלּתְ מֹׁשֶ ה ּדְ ִפּלָ א, ָקִדים ַלּתְ ּדָ
ָעְלָמא.  ַאר ְצלֹוִתין ּדְ  ְוָקִדים ְלָכל ׁשְ

Rabbi Aba adds that ‘A prayer of the poor’ is the highest among the three. It 
precedes the prayers of Moses and David and all other prayers in the world. 

Lesson; 
(From DZ 2894 ) 

When the Zohar refers to the name ‘The Holy One Blessed be He’, the reference 
is to Light that comes from the Endless and fills the entire Tree of Life. King 
David describes in one short verse the power of the prayer of the poor as; God 
does ‘not neglect’, ‘not ignore’, ‘not turn away’ and ‘answer when they call’. 

To understand this amazing power of prayers, we should go back to the study 
of Creation and the Tree of Life. The first step of Creation was to push away the 
light from a middle point and create a space that is lack of light, darkness. That 
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step created a great desire to restore the light that was there before the 
restriction of the light. The space created is the aspect of ‘poor’ that is like a 
vacuum machine that is turned on when the desire for the light arises. ‘the 
prayer of Moses’ is the consciousness that is attached to the desire for the light. 

This ‘poor’ principal works for positive and for negative desires/vessels. The 
greater the desire/vessel, the greater the light that is drawn into the vessel. The 
big difference is that the light that is drawn by negative desires, comes attached 
with judgments that bring the aspect of death and breaks the vessel sooner or 
later. 

Selfish desires are considered as negative because a vessel must have an 
opening for a continuation of the received light, otherwise, the vessel breaks. 

בּור ָמה   .188 ֶהָעִני הּוא ׁשְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
ֵרי ֵלב  (שם לד) ֵלב, ְוָכתּוב ּבְ ָקרֹוב ה' ְלִנׁשְ

דֹושׁ  ּקָ ה ָתִמיד ְקָטָטה ּבַ - ְוגֹו'. ְוֶהָעִני עֹוׂשֶ
רּוךְ  יב -ּבָ רּוְך הּוא ַמְקׁשִ דֹוׁש ּבָ הּוא, ְוַהּקָ

ִפלָּ  ל ּתְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ יָון ׁשֶ ָבָריו. ּכֵ תֹו,  ְוׁשֹוֵמַע ּדְ
ָאר  ל ַחּלֹונֹות ָהְרִקיִעים, ְוָכל ׁשְ ּפֹוֵתַח ּכָ

ִפּלֹות עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ּדֹוֶחה אֹוָתן  ַהּתְ ׁשֶ
ה ְלָעִני  ִפּלָ תּוב ּתְ ּכָ בּור ֵלב, ׁשֶ אֹותֹו ָעִני ׁשְ
ב! ַמה  ף ָצִריְך לֹו ִלְכּתֹ י ִיְתַעּטֵ ִכי ַיֲעטֹף. ּכִ

ה ִעטּ  א הּוא עֹוׂשֶ ּוף ְלָכל זֶּה ִכי ַיֲעטֹף? ֶאּלָ
ְכֶנֶסת   ּנִ ִפּלֹות ָהעֹוָלם, ְולֹא ִנְכָנסֹות ַעד ׁשֶ ּתְ

תֹו. ּתְ   ִפּלָ

  

א.   .188 ִביר ִלּבָ ָעִני ִאיהּו ּתְ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ֵרי ֵלב ְוגֹו'.   (תהלים לד)  ּוְכִתיב,  ּבְ ָקרֹוב ְיָי ְלִנׁשְ

ִריךְ  א ּבְ קּוְדׁשָ ִדיר ְקָטָטה ּבְ ָנא ָעִביד ּתָ  הּוא.  ּוִמְסּכְ
יָון ּדְ  ַמע ִמּלֹוי. ּכֵ ִריְך הּוא ָאִצית ְוׁשָ א ּבְ י  ְוקּוְדׁשָ ַצּלֵ

ַאר ְצלֹוִתין   י ְרִקיִעין, ְוָכל ׁשְ ּוִ ל ּכַ ַתח ּכָ ְצלֹוֵתיּה, ּפָ
ִביר   ָנא ּתְ ֵחי לֹון ַההּוא ִמְסּכְ א, ּדָ ִקין ְלֵעיּלָ ָקא ַסּלְ ּדְ

ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטוֹ  ִפּלָ יב ּתְ ְכּתִ א, ּדִ ף  ִלּבָ ף. ִכי ִיְתַעּטֵ
א ִאיהּו  ֵעי ֵליּה, ַמאי ִכי ַיֲעטֹוף. ֶאּלָ ָעִביד  ִמּבָ

ָעְלָמא, ְוָלא ָעאִלין ַעד   ִעּטּוָפא ְלָכל ְצלֹוִתין ּדְ
יֵליּה ָעאַלת. ְצלֹוָתא ּדִ  ּדִ

The prayer of the poor is higher because the poor have a broken heart as it says 
in Psalms 34:19 
“ רּוַח יֹוִׁשיעַ -ַּדְּכֵאי-ְוֶאתֵלב -ָקרֹוב ְיהָוה, ְלִנְׁשְּבֵרי ” 
“YHVH is near to the brokenhearted; He saves the contrite in spirit.” 
The prayer of the poor has priority and all other prayers are delayed. After the 
Holy One Blessed be He listen to the prayer of the poor, he opens the windows 
of heavens and let the other prayers follow the prayer of the poor and enter the 
gates of heavens.  

פּו   .189 רּוְך הּוא אֹוֵמר: ִיְתַעּטְ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ֵנס ֵאַלי. ֵאיִני  ּכָ ה זֹו ּתִ ִפּלֹות, ּוְתִפּלָ ל ַהּתְ ּכָ

ין  ר ית ּדִ אן ּבֵ יֵנינּו. ְלָפַני ִיְהיּו  ֹוֶצה ּכָ ּדֹון ּבֵ יִּ ׁשֶ
דֹוׁש  נּו. ְוַהּקָ ּלֹו, ַוֲאִני ְוהּוא ְלַבּדֵ ְרעֹומֹות ׁשֶ ּתַ
אֹוָתן  רּוְך הּוא ִמְתַיֵחד ְלַבּדֹו ּבְ ּבָ

  

ל   .189 פּון ּכָ ִריְך הּוא ָאַמר, ִיְתַעּטְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ֵעיָנא   אי. ָלא ּבָ יעּול ְלַגּבָ א ּתֵ ְצלֹוִתין, ּוְצלֹוָתא ּדָ
ְרעּוִמין   אי ִליֱהוּו ּתַ יָנָנא, ַקּמָ ְידּונּון ּבֵ יָנא ּדִ י ּדִ ָהָכא ּבֵ

ְלחֹוָדָנא. ְוקוּ  יֵליּה, ַוֲאָנא ְוהּוא ּבִ ִריְך הּוא  ּדִ א ּבְ ְדׁשָ
ַההּוא  אִ  ִאיּנּון ּתּוְרָעִמין, ּבְ ְלחֹודֹוי, ּבְ ְתָייָחד ּבִ
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תּוב   ּכָ ה, ׁשֶ ִפּלָ אֹוָתּה ּתְ ְרעֹומֹות, ּבְ ַהּתַ
יחֹו. ִלְפנֵ  ּפְֹך ׂשִ אי.ְוִלְפֵני ה' ִיׁשְ ַוּדַ  י ה' ּבְ

יחֹו. ִלְפֵני ְיָי   ּפֹוְך ׂשִ יב ְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ ְכּתִ ְצלֹוָתא, ּדִ
אי.  ַוּדַ

Psalms 102:1 “ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי יֲַעֹטף ְוִלְפֵני ְיהוָה ִיְׁשֹּפ� ִׂשיחֹו.” “A Prayer of the poor when he 
is faint and pours out his complaint before YHVH.” 

The prayer of the poor is welcomed and accepted by the Holy One Blessed be He 
without a court process. Regular prayers are evaluated in a court before letting 
them move forward. The brokenhearted is allowed to ‘pours out his complaint 
before YHVH’. 
  

ה  .190 ַמִים ׁשֹוֲאִלים ֵאּלֶ ָ ל ֵחילֹות ַהׁשּ ּכָ
רּוְך הּוא?  דֹוׁש ּבָ ק ַהּקָ ה ִמְתַעּסֵ ּמֶ ה: ּבַ ְלֵאּלֶ
ה  ֶעְרּגָ ל? אֹוְמִרים: ִמְתַיֵחד ּבְ ּדֵ ּתַ ה ִמׁשְ ּמֶ ּבַ

ם לֹא  ּלָ ּלֹו. ּכֻ ִלים ׁשֶ ּכֵ ה  יֹוְדִעים ַמה ּבַ ֲעׂשֶ ּנַ
ל אֹוָתן  ת אֹותֹו ָעִני ּוִמּכָ ִפּלַ ִמּתְ

ְרע א ּתַ ֲאָוה ֶלָעִני ֶאּלָ ֵאין ּתַ ֹומֹוָתיו. ׁשֶ
ֹוֵפךְ  ׁשּ ׁשֶ ֶלְך ּכְ ַתְרעֶֹמת ִלְפֵני ַהּמֶ ְמעֹוָתיו ּבְ  ּדִ

דֹושׁ  ֲאָוה ַלּקָ דֹוׁש, ְוֵאין ּתַ רּוךְ -ַהּקָ הּוא - ּבָ
ִכי  ּפָ ל אֹוָתם ְוִנׁשְ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ א ּכְ ם ְלָפָניו. ֶאּלָ

ה ִעּטּוף ְועֹוֶטפֶ  עֹוׂשָ ה ׁשֶ ל ְוזֹוִהי ְתִפּלָ ת ּכָ
ִפּלֹות ָהעֹוָלם.   ּתְ

  

א   .190 ין, קּוְדׁשָ ין ְלִאּלֵ ַאִלין ִאּלֵ ַמָיא ׁשָ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּכָ
ל. ַאְמִרין,   ּדַ ּתְ ַמאי ִאׁשְ ַמאי ִאְתֲעַסק, ּבְ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ

ָמאִנין א ּבְ ִתיאּוְבּתָ הּו ָלא   ִאְתַיֲחָדא ּבְ ּלְ יֵליּה, ּכֻ ּדִ
ָנא,   ָיְדעּו ָמה ִאְתָעִביד ֵמַההּוא  ִמְסּכְ ְצלֹוָתא ּדְ

ל ִאיּנּון ּתּוְרָעִמין ּדִ  א  ּוִמּכָ יאּוְבּתָ ֵלית ּתִ יֵליּה. ּדְ
י   תּוְרָעמּו, ַקּמֵ ְמעֹוי ּבְ ִפיְך ּדִ ד ׁשָ א ּכַ ָנא, ֶאּלָ ְלִמְסּכְ

א לְּ  יאּוְבּתָ א. ְוֵלית ּתִ יׁשָ א ַקּדִ ִריְך  ַמְלּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ
ל לֹון, ְוא ד ְמַקּבֵ א ּכַ יּה ְוָדא  הּוא, ֶאּלָ דּו ַקּמֵ ּוׁשְ
ָעִביד ִעּטוּ  ָפא ְלָכל ְצלֹוִתין  ִאיִהי ְצלֹוָתא, ּדְ

ָעְלָמא.   ּדְ
The armies of heavens ask each other about where the Holy One Blessed be He 
focuses his attention. They are told that his desire is to have unification with 
his vessels that are brokenhearted people. Nobody knows what is done with the 
prayer of the poor because the power of these prayers comes from the desires 
and the pain that brings the poor to tears and complaints to God. The Holy One 
Blessed be He accepts these prayers and they are poured in front of him. 
Because of that, all other prayers are delayed. 

ב  .191 תֹו, ְוִהְתַעּכֵ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ה ִהְתּפַ ֹמׁשֶ
ל  ּכָ ִוד ָרָאה ׁשֶ ה זֹו. ּדָ ְתִפּלָ ה ָיִמים ּבִ ּמָ ּכַ
ִנים  ם ְמזֻּמָ ּלָ ַמִים, ּכֻ ָ ֲעֵרי ַהׁשּ ַהַחּלֹונֹות ְוָכל ׁשַ
ִפּלֹות ָהעֹוָלם   ָכל ּתְ ֵתַח ְלָעִני, ְוֵאין ּבְ ְלִהּפָ

יב ִמיָּ  רּוְך הּוא ַמְקׁשִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מֹו  ׁשֶ ד ּכְ
ה   ָרָאה ֶאת ֶזה, ָעׂשָ יָון ׁשֶ ת ֶהָעִני. ּכֵ ִלְתִפּלַ

ט לְ  ׁשַ ן. ּפָ ְלכּות  ַעְצמֹו ָעִני ּוִמְסּכֵ בּוׁש ַהּמַ
ה,  ִפּלָ מֹו ָעִני ְוָאַמר ּתְ ב ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ְוָיׁשַ

תּוב ּכָ ה ה'  (תהלים פו) ׁשֶ ה ְלָדִוד ַהּטֵ ִפּלָ ּתְ

  

ָמה יֹוִמין   .191 ב ּכַ י ְצלֹוֵתיּה, ְוִאְתַעּכָ ה ַצּלֵ מֹׁשֶ
ְרֵעי   ין, ְוָכל ּתַ ּוִ ָכל ּכַ ִוד ָחָמא, ּדְ ה. ּדָ ִפּלָ ַהאי ּתְ ּבְ

ָחא הּו ְזִמיִנין ְלַאְפּתְ ּלְ ַמָיא, ּכֻ ָנא, ְוֵלית   ׁשְ ְלִמְסּכְ
ִריְך הּוא ָאִצית   א ּבְ קּוְדׁשָ ָעְלָמא, ּדְ ָכל ְצלֹוִתין ּדְ ּבְ

ד, כִּ  ָחֵמי ַהאי, ָעֵבד  ִמּיָ יָון ּדְ ָנא, ּכֵ ִמְסּכְ ְצלֹוָתא ּדְ
ַמְלכּוָתא,   א ּדְ ט ְלבּוׁשָ ׁשַ ָנא, ּפָ ְרֵמיּה ַעְנָיא ּוִמְסּכְ ּגַ

ָנא, ָאַמר  ִמְסּכְ ַאְרָעא ּכְ יב,  ְוָיִתיב ּבְ ְכּתִ ה. ּדִ ִפּלָ ּתְ
יָמא ֲאַמאי.   ה ְיָי ָאְזְנָך ֲעֵנִני. ְוִאי ּתֵ ה ְלָדִוד ַהּטֵ ִפּלָ ּתְ
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אַמר ָלּמָ  י ָעִני ָאְזְנָך ֲעֵנִני. ְוִאם ּתֹ ְגַלל ּכִ ה? ּבִ
דֹוׁש בָּ  רּוְך הּוא, ְוֶאְביֹון ָאִני. ָאַמר לֹו ַהּקָ

ִוד, ְולֹא ֶמֶלךְ  ה, ְוׁשֹוֵלט ַעל ְמָלִכים  ּדָ ַאּתָ
ה ַעְצְמָך ָעִני ְוֶאְביֹון?!  ה עֹוׂשֶ ֲחָזִקים, ְוַאּתָ
ַבר  תֹו ְלָגֶון ַאֵחר ְוָעַזב ּדְ ִפּלָ ִמיָּד ֶהֱחִזיר ּתְ

י ָחִסיד  ֶאְביֹון ְוָענִ  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ י, ְוָאַמר ׁשָ
ָדִוד. ל ֶזה, ַהּכֹל ָהָיה ּבְ  ָאִני. ְוִעם ּכָ

ִריְך  בְּ  א ּבְ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ִגין ּכִ
יָטא ַעל ַמְלִכין   ּלִ , ְוׁשַ א ַאְנּתְ ִוד, ְוָלאו ַמְלּכָ הּוא, ּדָ

יִפין, ְוַאּתְ ָעִביד גַּ  ּקִ ר  ּתַ ד ַאְהּדָ ְרָמְך ָעִני ְוֶאְביֹון. ִמּיַ
אֶ  ה ּדְ ַבק ִמּלָ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ְוׁשָ ְביֹון ְוָעִני,  ְצלֹוֵתיּה ּבְ

א   ל ּדָ י ָחִסיד ָאִני. ְוִעם ּכָ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ְוָאַמר ׁשָ
ָדִוד.  יּה ּבְ א ֲהָוה ּבֵ  ּכֹּלָ

Moses made his prayers and was delayed several days because of the prayers of 
the poor. King David saw that the windows and the gates of heaven are ready to 
open for the prayer of the poor so he removed his royal clothes and sat on the 
ground as a poor person, saying his prayer; 

Psalms 86:1 “ ד ַהֵּטה ְיהָוה ָאְזְנ� ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִניְּתִפָּלה ְלָדוִ  .” “A Prayer of David. Incline 
Your ear, O YHVH, and answer me; For I am poor and needy.” 

God asked him; aren’t you a king and ruler over other great kings? Immediately 
King David change his prayer and said; 

Psalms 86:2 “ ה ֱא�ַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶלי�ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּד� ַאּתָ  .” “Preserve my 
soul, for I am a godly man; O You my God, save Your servant who trusts in 
You.” 
He left out the words ‘poor and needy’ and used ‘godly’ (חסיד, Chassid) and ‘your 
servant’. 
This teaches us that King David expressed himself in his prayers as a poor and 
also as a faithful servant of God. 

Lesson; 
Our prayers should be honest and from the heart, so our ‘demands’ would come 
closer to God. The pain of a broken heart represents a lack of Light and tears 
express the desire to receive the Light from the upper levels. It’s like a strong 
vacuum that draws the ‘attention’ of God. 

Malchut doesn’t have the light of its own and that ‘empty’ vessel has the greatest 
desire for the light. 

י ֶאְלָעָזר, ָיֶפה  .192 ,  ָאַמר לֹו ַרּבִ ָאַמְרּתָ
ל ֶזה ָצִריְך ְלָאָדם  (ְוַעל ֶזה) ְוִעם ּכָ

תוֹ  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ (ִלְהיֹות ָׁשם ָעִני  ׁשֶ
ֵנס  ְוֶאְביֹון) ּכָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ָעִני, ּכְ

ל  ֲהֵרי ּכָ ים. ׁשֶ ל ָהֲעִניִּ ְכַלל ּכָ תֹו ּבִ ִפּלָ ּתְ
ִאיִרים כָּ  ׁשֹוְמֵרי  ָעִרים לֹא ַמׁשְ ְ ֵנס ַהׁשּ ְך ְלִהּכָ

ִלי  ֲהֵרי ּבְ ים, ׁשֶ ִאיִרים ֶאת ָהֲעִניִּ ׁשְ ּמַ מֹו ׁשֶ ּכְ

  

יר ָקַאָמְרת. ְוִעם   .192 ּפִ י ֶאְלָעָזר, ׁשַ ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
א ל ּדָ י  (ס''א ועל דא)  ּכָ ַצּלֵ   ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּדְ

ְרֵמיּה   ואביון)(למהוי תמן עני  ְצלֹוֵתיּה,  ד ּגַ ְלֶמְעּבַ
ים.   ָכל ֲעִנּיִ ְכָלָלא ּדְ ִתיעּול ְצלֹוֵתיּה ּבִ ִגין ּדְ ָעִני, ּבְ
ְבִקין ָהִכי ְלֵמיָעאל,   ְרִעין, ָלא ׁשַ ל ְנטּוֵרי ּתַ ָהא ּכָ ּדְ
ָלא ְרׁשּוָתא   ָהא ּבְ ִנין, ּדְ ְבִקין ְלִמְסּכְ ׁשָ ָמה ּדְ ּכְ
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ם  ה ָאָדם ַעְצמֹו ְוׂשָ ְרׁשּות ִנְכָנִסים. ְוִאם עֹוׂשֶ
ת  ׁשֶ תֹו עֹוָלה ְוִנְפּגֶ ִפּלָ ָעִני, ּתְ ִמיד ּכְ ְרצֹונֹו ּתָ

ים וּ  ִפּלֹות ָהֲעִניִּ ן, ִעם אֹוָתן ּתְ ֶרת ִאּתָ ִמְתַחּבֶ
ְכָלָלן, ְועֹוָלה ַיחַ  ן ְוִנְכֶנֶסת ּבִ ד ִאּתָ

ֶלְך  ָרצֹון ִלְפֵני ַהּמֶ ֶלת ּבְ ּוִמְתַקּבֶ
דֹושׁ   . (ָּבֶהם) ַהּקָ

ְרמֵ ָעאִלין. וְ  ר ָנׁש ּגַ י ְרעּוֵתיּה  ִאי ָעִביד ּבַ ּוִ יּה, ְוׁשַ
ִאיּנּון   ָקא, ְוִאְעָרְעת ּבְ ָנא, ְצלֹוֵתיּה ַסּלְ ִמְסּכְ ִדיר ּכְ ּתָ
הּו, ְוַסְלַקת   ַרת ּבְ ִנין, ְוִאְתֲחּבָ ִמְסּכְ ְצלֹוִתין ּדְ
ַלת   ְלהֹון ָעאַלת, ְוִאְתַקּבְ ֲהַדְייהּו, ּוִבְכָלָלא ּדִ ּבַ

ְרעּוָתא ַק  א. ּבִ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ  הו) (ב ּמֵ
Rabbi Elazar said that the one that prays should make himself as poor so his 
prayer would enter above with other prayers of the poor. The gatekeepers above, 
let these prayers to enter without a process and come before the Holy king. 

ָעה   .193 ַאְרּבָ ם ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֶלְך ׂשָ ִוד ַהּמֶ ּדָ
ם   ים, ׂשָ ם ַעְצמֹו ַיַחד ִעם ֲעִניִּ ְדָרִכים: ׂשָ
ם ַעְצמֹו ַיַחד ִעם   ַעְצמֹו ַיַחד ִעם ֲחִסיִדים, ׂשָ
ם ַעְצמֹו ַיַחד ִעם אֹוָתם  ֲעָבִדים, ְוׂשָ

ת שְׁ  ַ ם ַעל ְקֻדׁשּ ּמֹוְסִרים ַעְצָמם ְוַנְפׁשָ מֹו. ׁשֶ
ם ַעְצמ י ָעִני ְוֶאְביֹון ׂשָ תּוב ּכִ ּכָ ֹו ִעם ָעִני, ׁשֶ

תּוב  ּכָ ם ַעְצמֹו ַיַחד ִעם ֲחִסיִדים, ׁשֶ ָאִני. ׂשָ
ִריְך  ּצָ ּום ׁשֶ י ָחִסיד ָאִני, ִמׁשּ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ
ע. ְוִאם  ים ַעְצמֹו ָרׁשָ ּלֹא ָלׂשִ ָהָאָדם ׁשֶ

ְך, לֹא ְיָפֵרט ֲחָטאָ  אַמר, ִאם ּכָ יו ּתֹ
ָפֵרט ֲחָטָאיו,  ְלעֹוָלִמים? יְּ ׁשֶ א ּכְ ְך! ֶאּלָ לֹא ּכָ

ׁשּוָבה.  ל ּתְ א ְלַקּבֵ ּבָ ָאז הּוא ָחִסיד, ׁשֶ
ּלֹו  ּנֶֹפת ׁשֶ ּטִ ָהָיה ּבַ ד ָהָרע ׁשֶ מֹוִציא ַעְצמֹו ִמּצַ
יִָּמין ָהֶעְליֹון,   ק ּבַ ו, ְוָכֵעת ִנְדּבָ ַעד ַעְכׁשָ

לֹו. ִהיא ְפׁשּוָטה ְלַקּבְ  ׁשֶ

  

ָעה ָאְרִחין,   .193 ַאְרּבָ ְרֵמיּה ּבְ י ּגַ ּוִ א, ׁשַ ִוד ַמְלּכָ ּדָ
ֲהֵדי   ְרֵמיּה ּבַ י ּגַ ּוִ ֵני. ׁשַ ֲהֵדי ִמְסּכְ ְרֵמיּה ּבַ י ּגַ ּוִ ׁשַ
ְרֵמיּה   י ּגַ ּוִ ֲהֵדי ֲעָבִדים. ׁשַ ְרֵמיּה ּבַ י ּגַ ּוִ ֲחִסיִדים. ׁשַ

ְייהּו עַ  ְרַמְייהּו ְוַנְפׁשַ ַמְסֵרי ּגַ ֲהֵדי ִאיּנּון ּדְ ת  ּבַ ַ ל ְקדּוׁשּ
י ָעִני   יב ּכִ ְכּתִ ָנא. ּדִ ֲהֵדי ִמְסּכְ ְרֵמיּה ּבַ י ּגַ ּוִ ֵמיּה. ׁשַ ׁשְ
יב   ְכּתִ ֲהֵדי ֲחִסיִדים, ּדִ ְרֵמיּה ּבַ י ּגַ ּוִ ְוֶאְביֹון ָאִני. ׁשַ
ִאְצְטִריְך ֵליּה   ִגין ּדְ י ָחִסיד ָאִני. ּבְ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ

ְר  ָאה ּגַ ּוָ ָלא ְלׁשַ יָמא ִאי  ְלַבר ָנׁש, ּדְ ע. ְוִאי ּתֵ ֵמיּה ָרׁשָ
ד   א ּכַ ָהִכי ָלא ְיָפֵרט ֶחְטאֹוי ְלָעְלִמין. ָלאו ָהִכי. ֶאּלָ
ָלא   ָאֵתי ְלַקּבְ ֵדין ִאיהּו ָחִסיד, ּדְ ְיָפֵרט ֶחְטאֹוי, ּכְ
ֲהָוה   א, ּדְ יׁשָ ְטָרא ּבִ ְרֵמיּה ִמּסִ יק ּגַ ׁשּוָבה, ַאּפִ ּתְ

א, וְ  ּתָ יָלּה ַעד ַהׁשְ ִטּנּוָפא ּדִ ַבק  ּבְ א ִאְתּדְ ּתָ ְ ַהׁשּ
ָלא ֵליּה. ׁשּוָטה ְלַקּבְ ִאיִהי ּפְ ָאה, ּדְ יִמיָנא ִעּלָ  ּבִ

King David presented himself in four ways. He prayed as a poor, as a godly (חסיד, 
Chassid) person, as a servant, and as a person ready to give his life as a martyr. 
David prayed and testified on himself ‘for I am a godly man’ so he won’t be 
looked at as wicked. It doesn’t mean for us that we don’t need to confess our 
transgressions. We confess and repent (Teshuva) because it cleanses us and 
help us move from the negative to the pure side. It puts us on the Right, Chessed 
where the right hand of God is stretched out to receive those who repent. That 
makes them connect to the aspect of ‘godly’ חסיד, Chassid. 

Lesson; 
We should confess and repent immediately after we find ourselves doing 
something wrong. It cleanses us and when we come to pray we are in a purer 
state. 
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דֹוׁש  .194 לֹו ַהּקָ ּלֹא ְיַקּבְ ְולֹא ֹתאַמר ׁשֶ
ָפֵרט חֲ  יְּ רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ ָהָיה  ּבָ ָטָאיו ִמיֹּום ׁשֶ

עֹוָלם, אֹוָתם   (אֹו) ֵאיֹפה (ִאם ָּכ�) ּבָ
א  יַע. ֶאּלָ ּלֹא ָיכֹול ְלַהּגִ ּנּו, ׁשֶ ּסּו ִמּמֶ ִהְתּכַ ׁשֶ
ְזּכֹר   יִּ ָרט ְלאֹוָתם ׁשֶ לֹא ָצִריְך ְלָפֵרׁש, ּפְ
ל ָהֲאֵחִרים  ם ְרצֹונֹו ָבֶהם, ּכָ ָמֵהם. ְוִאם ׂשָ

ִכים ַאֲחֵריֶהם. שֶׁ  ֲהֵרי ָלַמְדנּו, ֵאין ִנְמׁשָ
ִית ָהֶעְליֹוִנים ְלַמְע  ָלה, ּבֹוְדִקים חֹוֵרי ַהּבַ

ִבעּור ָחֵמץ.  ה ּבְ ְחּתֹוִנים ְלַמּטָ ְולֹא אֹוָתם ּתַ
יָּכֹול  ֶ ִפי ַמְרֵאה ֵעיָניו ַמה ׁשּ ַדק ּכְ ּבָ יָון ׁשֶ ֵאין ּכֵ
ל ַיַחד  ּטֵ ְך ַאֲחֵרי ֶזה ְוִהְתּבַ יַע, ַהּכֹל ִנְמׁשָ ְלַהּגִ

 .ִאּתוֹ 

  

ִריְך   .194 א ּבְ ל ֵליּה קּוְדׁשָ ָלא ְמַקּבֵ יָמא, ּדְ ְוָלא ּתֵ
ֲהָוה  הוּ  ָפֵרט ֶחְטאֹוי ִמּיֹוָמא ּדְ ּיְ א, ַעד ּדִ

ָעְלָמא.  (דף קצ''ה  ִאיּנּון  (או) ָאן  (ס''א אי הכי)  ּבְ
א   ע''ב)  ָקא. ֶאּלָ ָלא ָיִכיל ְלַאְדּבְ יּה, ּדְ סּון ִמּנֵ ִאְתּכְ ּדְ

ְייהּו.  ָלא ִאְצְטִריְך ְלָפְר  ר ִמּנַ ִיְדּכַ ר ִאיּנּון ּדְ א, ּבַ ׁשָ
י ְרעּוֵתי ּוִ ָכן  ְוִאי ׁשַ ְ ל ַאֲחָרִנין ִאְתַמׁשּ הּו, ּכָ ּה ּבְ

יָתא   ֵניָנן, ֵאין ּבֹוְדִקין חֹוֵרי ּבֵ ָהא ּתָ ְתַרְייהּו. ּדְ ֲאּבַ
ִביעּור   א ּבְ ִאין ְלַתּתָ ּתָ א, ְוָלא ִאיּנּון ּתַ ִאין ְלֵעיּלָ ִעּלָ

א  ֵעינֹוי ַמה  ָחֵמץ. ֶאּלָ פּום ֵחיזּו ּדְ ָבִדיק ּכְ יָון ּדְ ּכֵ
ָק  ָיִכיל ְלַאְדּבְ א,  ּדְ ַתר ּדָ ְך ּבָ א ִאְתְמׁשַ א, ּכֹּלָ

ֲהֵדיּה.  יל ּבַ ּטִ  ְוִאְתּבְ
A person cannot remember all his bad conduct from the day he was born and 
we cannot say that the Holy One Blessed be He doesn’t accept his prayers until 
he confesses and repents of all his transgression. If he details and regrets all 
the sins that he can remember while meditating to include and repent on all 
other sins from his past then he gets cleansed. 
It’s like the removal of Chametz before Pesach. We check and remove all that we 
can see and meditate that whatever Chametz that we couldn’t find is canceled 
together with what we found. 

ָעה  .195 ִרים ְוַאְרּבָ ַרְסנּו ִבְנָגִעים: ֶעׂשְ ְוָכְך ּגָ
ּלֹא ְמ  י ֵאיָבִרים ֵהם ׁשֶ ּום  ָראׁשֵ ִאים ִמׁשּ ַטּמְ

ַאֲחֵריֶהם, ְוַהְינּו ַמה  ִמְחָיה. ְוַהּכֵֹהן לֹא טֹוֵרַח  
תּוב, ּכָ ֶ ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן.  (ויקרא יג) ׁשּ

ׁש בְּ  יָּכֹול ִלְראֹות ַמְכּתֵ לּות ָמקֹום ׁשֶ ּכְ ִהְסּתַ
ַאַחת, ְולֹא ָצִריְך ְלַהְנִמיְך ֶאת ַעְצמֹו 

ְך לֹא ָצִריְך  ּוְלָהִרים ם ּכָ אן ְוָכאן. ּגַ ֵעיָניו ּכָ
ֲהֵרי   ַבֵּקׁש)(לְ  ְלָפֵרט ֲחָטָאיו ָהָיה, ׁשֶ ִמיֹּום ׁשֶ

ּסּו  ִהְתּכַ ְחּתֹוִנים, ְולֹא ֵאּלּו ׁשֶ ִית ַהּתַ חֹוֵרי ַהּבַ
ּלֹא ָיכֹול ְלַהגִּ  ִית ׁשֶ ֵהם חֹוֵרי ַהּבַ יַע, ׁשֶ

ּבֹא ְרֵאה, ְלָכל  (ֶאָּלא) ָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה,
ִכים   ם ִנְמׁשָ ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן. ְוֻכּלָ

תֹוְך ַאֲחֵריֶהם ִוד ַעְצמֹו ּבְ ם ּדָ . ְוַעל ֶזה ׂשָ
 ַהֲחִסיִדים. 

  

י ֵאָבִרים ִאי .195 ִעים, כ''ד ָראׁשֵ ְנּגָ ְרֵסיָנן ּבִ ּנּון  ְוָהִכי ּגַ
ּום ִמְחָיה. ְוַכֲהָנא ָלא ֲהוָ  ָלא ְמַטְמִאין ִמׁשּ ה  ּדְ

יב,  ְכּתִ ְתַרְייהּו, ְוַהְיינּו ּדִ ְלָכל   (ויקרא יג)  ַאְטַרח ֲאּבַ
ֲהָנא ְלֵמֱחֵזי  ַמְרֵאה עֵ  ָיִכיל ּכַ יֵני ַהּכֵֹהן. ֲאָתר ּדְ

לּוָתא ֲחָדא, ְוָלא ִאְצְטִריְך   ּכְ ִאְסּתַ א ּבְ ׁשָ ַמְכּתְ
ְרֵמיּה, ּוְלָאָרָמא ֵעינֹוי ָהָכא ְוָהָכא. אּוף  ְלַמֲאָכא גַּ 

ִמן   (למבעי)  ָהִכי. ָלא ִאְצְטִריְך ְלַפְרָטא ֶחְטאֹוי 
ֲהָוה,  ִאין, ְוָלא ִאיּנּון  יֹוָמא ּדְ ּתָ יָתא ּתַ ִאיּנּון חֹוֵרי ּבֵ ּדְ

יָתא   ִאיּנּון חֹוֵרי ּבֵ ָקא, ּדְ ָלא ָיִכיל ְלַאְדּבְ סּו, ּדְ ִאְתּכְ ּדְ
ִאין לְ  א.ִעּלָ א ֲחֵזי ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני   (ס''א אלא)  ֵעיּלָ ּתָ

וִּ  א ׁשַ ְתַרְייהּו. ְוַעל ּדָ ָכן ֲאּבַ ְ הּו ִאְתַמׁשּ י  ַהּכֵֹהן, ְוֻכּלְ
ְרֵמיּה ּגֹו ֲחִסיִדים.  ִוד ּגַ  ּדָ

Leviticus 13:12 
“ ֶּנַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהֹּכֵהןְוִאם ָּפרֹוַח ִּתְפַרח ַהָּצַרַעת ָּבעֹור ְוִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֵאת ָּכל עֹור הַ  .” 
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“But if the skin disease breaks out all over his skin so that it covers all the skin 
of the infected person from head to foot, as far as the priest can see,” 

We learn from this verse that the process of ‘examination’ of the infected, is ‘as 
far as the priest can see’. Whatever the priest could see in one scan of the 
infected person is sufficient to determine the state of the entire body. 

King David portrayed himself as Chassid because he confessed his sins, cleaned 
himself and was holding fast to the Right, Chessed. 

Lesson; 
Before we go to sleep and being judged in the upper court for our actions during 
the day, we use the prayer of King David (Psalms 51) to support our confession 
before we go to sleep. It cleanses our soul and guarantees us a clear path to 
higher spiritual levels and better sleep to receive greater energy for the coming 
day. 

Read Psalms 51 https://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2651.htm 

ם ַעְצמֹו ַיַחד ִעם ֲעָבִדים,   .196 הּוא ׂשָ
תּוב ּכָ ֲעָבִדים  ִהּנֵה ְכֵעיֵני  (תהלים קכג) ׁשֶ

ע  (שם פו) ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם. ְוָכתּוב הֹוׁשַ
ם ַעְצמֹו ִעם אֹוָתם  ה ֱאלַֹהי. ׂשָ ָך ַאּתָ ַעְבּדְ
מֹו,   ת ׁשְ ַ ם ַעל ְקֻדׁשּ ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ׁשֶ

תּוב ּכָ ַח ֶנֶפשׁ  (שם) ׁשֶ ּמֵ י  ׂשַ ָך ּכִ ֵאֶליָך ַעְבּדֶ
לּו שָׂ  ָעה ַהּלָ ָכל ָהַאְרּבָ א. ּבְ ָ י ֶאׂשּ ם  ה' ַנְפׁשִ

ֶלְך ִלְפֵני ֲאדֹונֹו. ִוד ַהּמֶ  ַעְצמֹו ּדָ

  

יב,  .196 ְכּתִ ֲהֵדי ֲעָבִדים, ּדִ ְרֵמיּה ּבַ י ּגַ ּוִ (תהלים   ׁשַ
ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם.   קכג)  ִהּנֵ

י   ) (תהלים פו ּוְכִתיב,  ּוִ ה ֱאלַֹהי. ׁשַ ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ הֹוׁשַ
מַ  ֲהֵדי ִאיּנּון ּדְ ְרֵמיּה ּבַ ת  ּגַ ַ ְייהּו ַעל ְקדּוׁשּ ְסֵרי ַנְפׁשַ

יב,  ְכּתִ ֵמיּה. ּדִ י   (תהלים פו)  ׁשְ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ׂשַ
ְרֵמיּה   ע, ָעֵבד ּגַ ָכל ָהֵני ַאְרּבַ א. ּבְ ָ י ֶאׂשּ ֵאֶליָך ְיָי ַנְפׁשִ

ִוד מַ  י ָמאֵריּה. ּדָ א ַקּמֵ  ְלּכָ
The Zohar asks how do we know that King David portrayed himself as a servant 
and to explain quotes David’s words in Psalms 123:2 “ דֹוֵניֶהם ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד אֲ 

ֶאל ְיהוָה ֱא�ֵהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּו ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעיֵנינּו .” “As the eyes of servants look 
to the hand of their master, as the eyes of a maidservant look to the hand of her 
mistress, so our eyes are on YHVH our God until He shows us mercy.” 
And Psalms 86:2 “ ֵטַח ֵאֶלי�ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּד� ַאָּתה ֱא�ַהי ַהּבֹוי ִּכי ָחִסיד ָׁשְמָרה ַנְפִׁש  .” “Preserve 
my soul, for I am godly. You are my God; save Your servant who trusts in You.” 
And how do we know that he portrayed himself as a martyr? 
Psalms 86:4 “ ָני ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא� ִּכי ֵאֶלי� ֲאדֹ ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ  .” “Bring joy to Your servant, for to 
You, O Lord, I raise my soul.” 
King David prayed to God in four ways; poor, Chassid, Martyr and as a servant. 

י ָיִדי  .197 י ֶאְלָעָזר, ֵהַרְמּתִ ָאַמר ַרּבִ
ה ִלְפֵני ְתִפּלָ ִנינּו,    ּבִ ֲהֵרי ׁשָ דֹוׁש. ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ

ָרט ָאסּור לֹו  ָלָאָדם ְלָהִרים ָיָדיו ְלַמְעָלה ּפְ
ה, ּוִבְבָרכֹות ּוְבַתֲחנּוִנים ַלֲאדֹונֹו,  ִלְתִפּלָ

  
צְ  .197 י ֶאְלָעָזר, ֲאֵריִמית ְיַדי ּבִ י  ָאַמר ִרּבִ ּלֹו ְלַקּמֵ

ֵניָנן, ָאסּור ֵליּה ְלַבר ָנׁש   ָהא ּתָ א. ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ
אן   ַצּלּו, ּוְבִבְרּכָ ר ּבְ א, ּבַ ְלַאְרָמא ְידֹוי ְלֵעיּלָ
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תּוב ּכָ ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ה'  (בראשית יד) ׁשֶ
י ָיִדי  ִמים: ֵהַרְמּתִ ֵאל ֶעְליֹון, ּוְמַתְרּגְ

ה. שֶׁ  ְתִפּלָ עֹות ַהיַָּדִים ֵיׁש  ּבִ ֶאְצּבְ ֲהֵרי ּבְ
ָבִרים ֶעְלי ה, ּדְ ְך ֲאִני עֹוׂשֶ ֹוִנים. ְוָכֵעת ּכָ

ר ִלְפֵני  ָעה ֵאּלּו ְיַסּדֵ ַאְרּבָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְואֹוֵמר ׁשֶ
ִתּקּון ֶזה  ה ַעְצמֹו ְבָרצֹון ּבְ ֲאדֹונֹו ְועֹוׂשֶ

תֹו ֵריקָ  ִפּלָ ִתּקּון ֶזה לֹא ַתֲחזֹר ּתְ ָראּוי, ּבְ  ם.ּכָ

יב, ְכּתִ ֲהִרימֹוִתי   (בראשית יד)  ְוַתֲחנּוִנים ְלָמֵריּה. ּדִ
ִמיָנן, ֲאֵריִמית ְיַדי  יֹון, ֶאל ְיָי ֵאל ֶעלְ  ָיִדי  ְרּגְ ּוְמּתַ

הּו.   ִאין ִאית ּבְ ין ִעּלָ ָיִדין ִמּלִ ָעאן ּדְ ָהא ֶאְצּבְ ְצּלֹו, ּדְ ּבִ
ָכל ַמאן   א ֲאָנא ָהִכי ֲעִביְדָנא. ַוֲאֵמיָנא ּדְ ּתָ ְוַהׁשְ
ְרֵמיּה   י ָמאֵריּה, ְוָעִביד ּגַ ר ַקּמֵ ע ְיַסּדֵ ין ַאְרּבַ ִאּלֵ ּדְ

ִתּקּונָ  ְרעּוָתא, ּבְ א  ּבִ ִתּקּוָנא ּדָ ָקא ָיאּות, ּבְ ּדְ א ּכַ א ּדָ
א.  ֵריָקַנּיָ ָהַדר ְצלֹוֵתיּה ּבְ  ָלא ּתֵ

Genesis 14:22 “ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל� ְסֹדם ֲהִריֹמִתי ָיִדי ֶאל ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.” “But 
Abram said to the king of Sodom, “I have lifted my hand to YHVH, God Most 
High, Possessor of heaven and earth,” 

Rabbi Elazar says that it is forbidden for a person to raise his hands above his 
head except during prayers and blessings. There are supernal secrets related to 
the fingers of the hands and when a person sets his prayers in four ways like 
King David, with raising the hands, and with proper consciousness, his prayer 
won’t return empty. 

Lesson; 
The two hands with ten fingers represent the ten Sefirot of Malchut, lower H ה 
of the YHVH name. When we pray and raise our hands, we connect Malchut to 
the upper levels of light, represented by the YHV יהו of the name. 

Each hand has 14 bone segments and together 28 that represents the Hebrew 
word ‘כח’, ‘Power/force’. The first verse of the Torah has 28 letters and adding 
the word ‘יד’, ‘hand’ with the value 14, gives us 42 that represents the force of 
Creation. 

The YHVH name (4 letters) with its expression in the worlds of Atzilut, Briah, 
and Yetzirah gives us 14 letters for each level and together 42 as we see below 
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When we raise our hands above our head, with the fingers stretched up, we 
form a spiritual connection to the upper three worlds. Without a prayer or a 
blessing, it is like using the name of God for no specific purpose. In such a case, 
an angel comes and inflict judgment on that person. 

Read more about the ‘hand’  https://dailyzohar.com/daily-zohar-2509/ 

ה ֶעֶבד  .198 ִחּלָ ּתְ ַבח ִלְפֵני   -ּבַ ר ׁשֶ ְלַסּדֵ
ְפֵני   ֲאדֹונוֹ  ּלִ חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ ּתִ ר ְלָפָניו, ְוֶזה ּבַ ּוְלַזּמֵ

ל   ּלֵ ִהְתּפַ ְך ֶעֶבד ְלַאַחר ׁשֶ ה. ַאַחר ּכָ ִפּלָ ַהּתְ
ת   ִפּלַ ר ּתְ ּדֵ ּסִ ת ֲעִמיָדה, הּוא ֶעֶבד ׁשֶ ִפּלַ ּתְ

ִהְת  ְך ֶעֶבד ַאַחר ׁשֶ ל ֲאדֹונֹו. ַאַחר ּכָ ל ּכָ ּלֵ ּפַ
תֹו ְוָהַלְך לֹו. ְוַעל ֶזה ָעשָׂ  ִפּלָ ִוד ּתְ ה ַעְצמֹו ּדָ

תּוב   ּכָ ה זֹו ֶעֶבד, ׁשֶ ְתִפּלָ ָעִמים ּבִ לֹׁש ּפָ ׁשָ
ַח ֶנֶפׁש   ּמֵ ה ֱאלַֹהי. ׂשַ ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ הֹוׁשַ

ָך. ְוָכתּוב ָך  (תהלים פו) ַעְבּדֶ ָנה ֻעזְּ ּתְ
ָעִמים  לֹׁש ּפְ ָך. ֲהֵרי ׁשָ ים   ְלַעְבּדֶ ָצִריְך ָלׂשִ

 ַעְצמֹו ֶעֶבד.

  

ַקְדִמיָתא עֶ  .198 י  ּבְ ָבָחא ַקּמֵ ָרא ׁשְ ֶבד, ְלַסּדְ
י   ַקּמֵ ָחן ּדְ ּבְ תּוׁשְ יּה. ְוָדא ּבְ ָרא ַקּמֵ ָמאֵריּה, ּוְלַזּמְ
י ְצלֹוָתא   ַצּלֵ ְצלֹוָתא. ּוְלָבַתר ֶעֶבד, ְלָבַתר ּדְ

ר ְצלֹוָתא ּדְ  ִסּדֵ א ּדְ ֲעִמיָדה, ִאיהּו ַעְבּדָ ָמאֵריּה.  ּדַ
ל ְצל י ּכָ ַצּלֵ ֹוֵתיּה, ְוָאִזיל  ּוְלָבַתר ֶעֶבד, ְלָבַתר ּדְ

ְרֵמיּה   ַלת ִזְמִנין ֲעַבד ּגַ ִוד ּתְ א ּדָ ֵליּה, ְוַעל ּדָ
ה   ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ יב הֹוׁשַ ְכּתִ א ֶעֶבד. ּדִ ְצלֹוָתא ּדָ ּבִ

ָך. ּוְכִתיב ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ָנה   (תהלים פו) ֱאלַֹהי. ׂשַ ּתְ
ַלת ִזְמִנין, ִאְצְטִריְך ְלׁשַ ָך ְלַעבְ ֻעזְּ  ָך. ָהא ּתְ ָאה  ּדֶ ּוָ

ְרֵמיּה ֶעֶבד.   ּגַ
A person should start his prayer as a servant praising his master. The Psalms 
that we recite at the beginning of the prayer before the Amida, which is the silent 
prayer, are praises to YHVH. After the Amida, we are back to a state of a servant, 
and the third time as a servant after the entire prayer. 
‘Save your servant’ (Psalms 86:2), ‘bring joy to your servant’ from Psalms 86:4, 
and ’grant Your strength to Your servant’ (Psalms 86:16) represent the three 
times we pray as servants before God. 
Psalms 86:16 “�ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּז� ְלַעְבֶּד� ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶת.” “Turn to me and have 
mercy; grant Your strength to Your servant; save the son of Your maidservant.” 
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ים ַעְצמֹו ּתֹוְך ֵאּלּו  .199 ְך ָלׂשִ ַאַחר ּכָ
ְסרּו  ּמָ ם ַעל ְק ׁשֶ מֹו,ַנְפׁשָ ת ׁשְ ַ לֹוַמר   ֻדׁשּ ּכְ

ם  ָ ׂשּ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ָרֵאל. ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ל ׁשְ חּוד ׁשֶ יִּ ּבַ
ִאּלּו  ב לֹו ּכְ סּוק, ֶנְחׁשָ ֶזה ַהּפָ ְך ְרצֹונֹו ּבְ ּכָ

ם.  ֵ ת ַהׁשּ ַ  ָמַסר ַעְצמֹו ַעל ְקֻדׁשּ
  

ַמְסֵרי   .199 ְרֵמיּה ּגֹו ִאיּנּון ּדְ ָאה ּגַ ּוָ ְלָבַתר ְלׁשַ
ְייהּו ַעל  ַנפְ  מֵ ׁשַ ת ׁשְ ַמע  ְקדּוׁשַ ׁשְ ִיחּוָדא ּדִ יּה, ְוַהְיינּו ּבְ

ַהאי ְקָרא,   י ָהִכי ְרעּוֵתיּה ּבְ ּוִ ׁשַ ָכל ַמאן ּדְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ
ת   ַ יּה ַעל ְקדּוׁשּ ִאּלּו ָמַסר ַנְפׁשֵ יב ֵליּה ּכְ ִאְתֲחׁשִ

ֵמיּה.   ׁשְ
During the Shema Israel prayer, we set ourselves as Martyrs, ready to give our 
souls for the process of unification with the Light. 
When we start the Shema Israel prayer we meditate to accept the four types of 
death. during the first words of the Shema. This meditation is considered for us 
as if we gave our souls as martyrs. 

ְכָנס  .200 ּנִ ְזַמן ׁשֶ ם ַעְצמֹו ָעִני, ּבִ ָ ׂשּ ְלַאַחר ׁשֶ
ל רּוֵמי ְמרֹוִמים,   ָתִחים ׁשֶ ְודֹוֵפק ַעל ּפְ

יב אֹוֵמר ֱאֶמת ְוַיּצִ ׁשֶ ה   (ְוסֹוֵמ�) ּכְ ֻאּלָ ּגְ
בּור ֵלב  ת ֲעִמיָדה ׁשְ ְתִפּלַ ה, ִלְהיֹות ּבִ ִלְתִפּלָ

תָעִני  ֵלל ּבְ ים ְרצֹונֹו ְלִהּכָ ן. ְוָלׂשִ ֹוְך ּוִמְסּכֵ
ְנִמיכּות ְברֹון ֵלב ּבִ ׁשִ ים ּבְ  ֶנֶפׁש.  ָהֲעִניִּ

  

ָעאל   .200 ִזְמָנא ּדְ ְרֵמיּה ָעִני, ּבְ ָאה ּגַ ּוָ ְלָבַתר ְלׁשַ
ד ָאַמר ֱאֶמת   רֹוֵמי ְמרֹוִמים, ּכַ ין ּדְ ׁשִ ְוַדִפיק ּדָ

יב, אּוָלה ִלְתפִ  (וסמיך)  ְוַיּצִ ְצלֹוָתא  ּגְ ה. ְלֶמֱהִוי ּבִ ּלָ
בִ  ֲעִמיָדה, ּתָ ָאה ּדַ ּוָ ָנא. ּוְלׁשַ א, ַעְנָיא ּוִמְסּכְ   יר ִלּבָ

א,   ִלּבָ ְתִבירּו ּדְ ֵני, ּבִ ָלא ּגֹו ִמְסּכְ ּלְ ְרעּוֵתיּה, ְלִאְתּכַ
א.  ַנְפׁשָ ְמִאיכּו ּדְ  ּבִ

The Amida is at the level of Atzilut. To open doors for our prayers in this high 
level we need to pray as poor and needy with a broken heart to be included with 
the prayer of the poor that easily pass the gates of prayers in heavens. 

תֹוְך ֲחִסיִדים   .201 ם ַעְצמֹו ּבְ ָ ׂשּ ְלַאַחר ׁשֶ
ה  ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ ְך ָצִריְך ּבְ ּכָ ְלָפֵרׁש ֲחָטָאיו, ׁשֶ

ה  ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ ק ָיִחיד ּבְ ּבֵ ִביל ְלִהְתּדַ ׁשְ ּבִ
ִבי ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ּפְ יִָּמין ׁשֶ ם, ָאז ִנְקָרא ּבַ

ָראּוי. ה ּכָ ָעה ֵאּלֶ  ָחִסיד. ֲהֵרי ַאְרּבָ
  

ְרֵמיּה ּגֹו ֲחִסיִדים,  .201 ָאה ּגַ ּוָ ׁשֹוֵמַע  ְלָבַתר ְלׁשַ ּבְ
ָהִכי ִאְצְטִריְך ָיִחיד   א ֶחְטאֹוי. ּדְ ה, ְלָפְרׁשָ ִפּלָ ּתְ

ׁשוֹ  יִמיָנא,  ּבְ ָקא ּבִ ּבְ ִגין ְלִאְתּדַ ה, ּבְ ִפּלָ ֵמַע ּתְ
ָלא ְלאִ  ְפׁשּוָטה ְלַקּבְ ָתִבין, ּוְכֵדין ִאְקֵרי  ּדִ יּנּון ּדְ

ְדָקא ֵיאֹות.  ין ּכְ ע ִאּלֵ  ָחִסיד, ָהא ַאְרּבַ
ִריְך ִמי ּכֹולֵ  .202 ּצָ ה? אֹותֹו ׁשֶ ל ֵאּלֶ ל ּכָ

ּכֹוֵלל ֶאת  ל ִלְכלֹל אֹוָתם, ְוֶזהּו ֶעֶבד ׁשֶ ּכָ
ה  לֹׁשָ ׁשְ ה ֲעָבִדים ֵהם ּבִ לֹׁשָ ָאר. ׁשְ ְ ַהׁשּ

ם ֶאָחד.  תּובְמקֹומֹות, ְוֻכּלָ (שם  ַוֲעֵליֶהם ּכָ
ִהּנֵה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם  קכג)

ין ֶעֶבד ְלֶעבֶ  ין ְוגֹו'. ּבֵ ד ֵהם אֹוָתם ֲאֵחִרים. ּבֵ
ִני ֵיׁש לֹו ִלְמסֹר נַ  ְפׁשֹו ֶעֶבד ִראׁשֹון ְלֶעֶבד ׁשֵ

ים ַעְצמֹו ָעִני   מֹו, ְוָלׂשִ ת ׁשְ ַ ַעל ִיחּוד ְקֻדׁשּ
ְתִפלַּ  ן ּבִ ים ַעְצמֹו ּוִמְסּכֵ ת ֲעִמיָדה, ְוָלׂשִ

  

ָקא ִאצְ  .202 ִליל ְלָכל ָהֵני, ַההּוא ּדְ ְטִריְך  ַמאן ּכָ
ַאְכִליל ְלָכל  ְלַכְלָלא לֹון, ְוַהאי ִאיהּו ֶעבֶ  ד, ּדְ

הּו   ין, ְוֻכּלְ ְתַלת ּדּוְכּתִ ין ִאיּנּון ּבִ ַלת ַעְבּדִ ָאר. ּתְ ׁשְ
ה ְכֵעיֵני ֲעבָ  ִתיב, ִהּנֵ ִדים ֶאל ַיד  ַחד. ְוָעַלְייהּו ּכְ

י ין ֶעֶבד ְלֶעֶבד ִאיּנּון ַאֲחָרִנין. ּבֵ ן  ֲאדֹוֵניֶהם ְוגֹו'. ּבֵ
ְנָייָנא, ִאית ֵליּה ְלִמְמַסר   ֶעֶבד ַקְדָמָאה, ְלֶעֶבד ּתִ

יּה ַעל ִיח ָאה  ַנְפׁשֵ ּוָ ֵמיּה, ּוְלׁשַ ת ׁשְ ְקדּוׁשַ ּוָדא ּדִ
ֲעִמיָדה,  ְצלֹוָתא ּדַ ָנא ּבִ ְרֵמיּה ָעִני ּוִמְסּכְ ָאה  ּגַ ּוָ ּוְלׁשַ
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ה. ֶעֶבד   ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ תֹוְך ֲחִסיִדים ּבְ ּבְ
י ְלַאַחר ִליׁשִ ר ַהּכֹל. ׁשְ יֵּם ְוִסּדֵ ּסִ  ׁשֶ

ִליָתאָ  ה. ֶעֶבד ּתְ ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ ְרֵמיּה ּגֹו ֲחִסיִדים ּבְ ה  ּגַ
א. ִסּיֵים ְוִסֵדר ּכֹּלָ ַתר ּדְ  ּבָ

ן  .203 ר ּבֶ ַסּדֵ ּמְ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ָלַמְדנּו, ּבְ
ְרצֹון  לּו ּבִ ּדּוִרים ַהּלָ ָעה ַהּסִ ל ַאְרּבָ ָאָדם ּכָ

דֹושׁ  ב, נֹוַח ִלְפֵני ַהּקָ רּוְך הּוא ּופֹוֵרׂש  ַהּלֵ ּבָ
י, ְוקֹוֵרא  ִליׁשִ אֹותֹו ֶעֶבד ׁשְ ְיִמינֹו ָעָליו, ּבְ
ה,   י ַאּתָ ָעָליו ְואֹוֵמר לֹו ַעְבּדִ

תּוב ּכָ ה  (ישעיה מט) ׁשֶ י ָאּתָ ַויֹּאֶמר ִלי ַעְבּדִ
ה  ִפּלָ אי ּתְ ָאר. ַוּדַ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ל ָאָדם ֶזה לֹא ַתֲחזֹר ֵריָקם  ְלעֹוָלִמים. ׁשֶ
קֹו. א ּוְנׁשָ י ַאּבָ א ַרּבִ  ּבָ

  

ֲעָתא ּדְ  .203 ַהִהיא ׁשַ ָנן, ּבְ ל ָהנֵ ּתְ ר ָנׁש ּכָ ר ּבַ י  ִסּדֵ
ִריְך הּוא   א ּבְ א, קּוְדׁשָ ִלּבָ ְרעּו ּדְ ע, ּבִ ִסּדּוִרין ַאְרּבַ
ַההּוא ֶעֶבד   יּה, ּוָפִריׂש ְיִמיֵניּה ָעֵליּה, ּבְ ִניָחא ַקּמֵ
ה,   י ַאּתָ ִליָתָאה, ְוָקָרא ָעֵליּה ְוָאַמר ֵליּה, ַעְבּדִ ּתְ

יב,  ְכּתִ ה ַוּיֹאֶמר ִלי   (ישעיה מט)  ּדִ י ָאּתָ ָרֵאל    ַעְבּדִ ִיׂשְ
אי ְצלֹוָתא ָאר. ַוּדַ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ (דף קצ''ו   ֲאׁשֶ

א ְלָעְלִמין.   ע''א) ֵריָקַנּיָ ר ּבְ ְהּדַ ר ָנׁש, ָלא ּתֶ ַהאי ּבַ ּדְ
ֵקיּה.ָאָתא  א ּוְנׁשָ י ַאּבָ  ִרּבִ

ֵני  .204 י ֶאְלָעָזר, ּבֹא ּוְרֵאה, ׁשְ ָאַמר ַרּבִ
לֹשָׁ  ְ ל ֶעֶבד ֵמאֹוָתם ַהׁשּ ּכֹוְלִלים ּכָ ה ֵהם ׁשֶ

ם י עֹוֵמד ַלְחּתֹ ִליׁשִ ְ ֲהֵרי ַהׁשּ ה, ׁשֶ ּבֹו  ֵאּלֶ
ֶלְך  ים ּבֹו ָיד ִמיִמין ַהּמֶ חֹוַתם ְלַמְעָלה ָלׂשִ

ַח ּבוֹ  ּבֵ ּתַ ה, ִראׁשֹון ּוְלִהׁשְ ֵני ֵאּלֶ . ֲאָבל ׁשְ
ַח ַעְצמֹו  ּבֵ ַלל ַהּכֹל. ְוָדִוד ְמׁשַ ִני, ֵהם ּכְ ְוׁשֵ

תּוב ּכָ י ֲאִני  (תהלים קטז) ָבֶהם, ׁשֶ ה ה' ּכִ ָאּנָ
ל  ֵאּלּו כֹוְלִלים ּכָ ָך ְוגֹו', ׁשֶ ָך ֲאִני ַעְבּדְ ַעְבּדֶ
ָך עֹוֵמד ִלְגֹאל אֹוִתי,  י ּבְ ִליׁשִ ָאר. ׁשְ ְ ַהׁשּ

ת ּכָ ה ֱאלַֹהי. ִמי ׁשֶ ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ ּוב הֹוׁשַ
דֹוׁש  ַהּקָ ְהֶיה ָידּוַע לֹו ׁשֶ יִּ ר ֶאת ֶזה, ׁשֶ ַסּדֵ ּמְ ׁשֶ

י  בָּ  ַח ּבֹו, ְוקֹוֵרא ָעָליו ַעְבּדִ ּבֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ
א ַר  ָאר. ּבָ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ ּבִ

קֹו. א ּוְנׁשָ  ַאּבָ

  

י אֶ  .204 ֵרי ֶעֶבד ֵמִאיּנּון  ָאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי, ּתְ ְלָעָזר, ּתָ
ִליָתאָ  ָהא ּתְ ל ָהֵני, ּדְ ָכְלֵלי ּכָ ָלָתא, ִאיּנּון ּדְ ה  ּתְ

יּה   ָאה ּבֵ ּוָ א, ְלׁשַ יּה חֹוָתָמא ְלֵעיּלָ יָמא ְלַחְתָמא ּבֵ ַקּיְ
א, ּוְלִאׁשְ  ַמְלּכָ יּה. ֲאָבל ָהֵני  ְיָדא ִמיִמיָנא ּדְ ָחא ּבֵ ּבְ ּתַ

ֵרין, ַקְדמָ  א. ְוָדִוד  ּתְ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ָאה ְוִתְנָייָנא, ִאיּנּון ּכְ
יב, ְכּתִ הּו, ּדִ ְרֵמיּה ּבְ ח ּגַ ּבַ י   (תהלים קטז)  ׁשַ א ְיָי ּכִ ָאּנָ

ָכל   ָלֵלי ּדְ ין ּכְ ִאּלֵ ָך ְוגֹו', ּדְ ָך ֲאִני ַעְבּדְ ֲאִני ַעְבּדֶ
יב   ְכּתִ יָמא ְלִמְפַרק ִלי, ּדִ ְך ַקּיְ ִליָתָאה ּבַ ַאר. ּתְ ׁשְ

א, ְיִדיַע  הֹוׁשַ  ר ּדָ ְמַסּדֵ ה ֱאלַֹהי. ַמאן ּדִ ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ
ִריְך הּוא מִ  א ּבְ קּוְדׁשָ יּה,  ִליֲהִוי ֵליּה ּדְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ׁשְ

ָך   ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ְוָקָרא ָעֵליּה ַעְבִדי ָאּתָ
א י ַאּבָ ָאר. ָאָתא ִרּבִ ֵקיּה.   ֶאְתּפָ  ּוְנׁשָ

א, ַעל  .205 י ַאּבָ (שם  ֶזה ָקָראנּו,ָאַמר ַרּבִ
ה  יט) ּמָ ז ָרב ְוגֹו'. ּכַ ֱחָמִדים ִמזָָּהב ּוִמּפָ ַהּנֶ

יִקים  ָבִרים ַעּתִ רּו ְמתּוִקים ּדְ ּדְ ּסִ ׁשֶ
ּטֹוֲעִמים אֹוָתם, לֹא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים. ְוָאנּו, ּכְ

סּוק מֹוִכיַח    ְיכֹוִלים ֶלֱאכֹל. ְך, ְוַהּפָ אי ֶזה ּכָ ַוּדַ
ה ֲעָבִדים, וְ  לֹׁשָ ֵהם ֶאָחד ּוְבָמקֹום ַעל ׁשְ

, ְוֶאָחד הּוא  ָאַמְרּתָ ִפי ׁשֶ ַנִים ּכְ ֶאָחד. ּוׁשְ
דֹוׁש בָּ  ר ּבֹו ַהּקָ רּוְך הּוא, ְלִהְתַעּטֵ

תּוב ּכָ ָרֵאל   (ויקרא כה) ׁשֶ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ּכִ
ֶרת  ְכרּו ִמְמּכֶ ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ְוגֹו'. לֹא ִיּמָ

  

א ָקֵריָנן,  .205 א, ַעל ּדָ י ַאּבָ (תהלים   ָאַמר ִרּבִ
ָמה ְמִתיִקין   יט)  ז ָרב ְוגֹו', ּכַ ָהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמּזָ ַהּנֶ

ד ַטֲעִמין לֹון,   רּו ַקְדָמֵאי, ַוֲאָנן ּכַ ִסּדְ יִקין ּדְ ין ַעּתִ ִמּלִ
אי ָהִכי הּוא,  ְוָהא ְקָרא אֹוַכח    ָלא ַיְכִלין ְלֵמיַכל. ַוּדַ

ין, ְוִאיּנּון ַחד, ּוַבֲאָתר ַחד. ּוְתֵרי ָלָתא ַעְבּדִ ן  ַעל ּתְ
א   יּה קּוְדׁשָ ָרא ּבֵ ִאיהּו ְלִאְתַעּטְ ְדָקָאַמְרת, ְוַחד ּדְ ּכִ

יב,  ְכּתִ ִריְך הּוא, ּדִ ָרֵאל   (ויקרא כה)  ּבְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ּכִ
לֹא   ''ב)(בראשית קל''א ע ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ְוגֹו'.
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רוּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ְך הּוא ָצִריְך ָעֶבד. ִמׁשּ
ה. ְוַעל ֶזה לֹא  ת ֵאּלֶ לֹׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ְלִהְתַעּטֵ

דוֹ  ֲהֵרי ַהּקָ ם ֶעֶבד, ׁשֶ ְכרּו ְלׁשֵ רּוְך הּוא ִיּמָ ׁש ּבָ
 ָהָיה. 

ִריְך הּוא   א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ֶרת ָעֶבד. ּבְ ְכרּו ִמְמּכֶ ִיּמָ
א לֹא  ִאְצְטִרי ִליָתָאה. ְוַעל ּדָ ַהאי ּתְ ָרא ּבְ ְך ְלִאְתַעּטְ

ִריְך הּוא   א ּבְ קּוְדׁשָ ָהא ּדְ ָעֶבד, ּדְ ָמא ּדְ ְכרּו ִלׁשְ ִיּמָ
 ֲהִוי. 

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, .206 ַתח ַרּבִ (ישעיה  ּפָ
קֹול  נ) ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה' ְוגֹו'. ַמה זֶּה ׁשֵֹמַע ּבְ

סּוק ֶזה   ה, ַעְבּדֹו? ּפָ ְתִפּלָ ֲארּוהּו ַהֲחֵבִרים ּבִ ּבֵ
ֶנֶסת   ָרִגיל ָלֹבא ְלֵבית ַהּכְ ְוָכְך הּוא. ִמי ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ְויֹום ֶאָחד לֹא ָבא, ַהּקָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְיֵרא ה'  הּוא ׁשֹוֵאל ָעָליו ְואֹוֵמר: ִמי ָבֶכם
ִכים ְוֵאין  ר ָהַלְך ֲחׁשֵ קֹול ַעְבּדֹו ֲאׁשֶ ׁשֵֹמַע ּבְ

ִמי? ִאם ֹנַגּה ל קֹול ַעְבּדֹו? ּבְ ֹו. ַמה זֶּה ׁשֵֹמַע ּבְ
ָנִביא אֹו ְבִאיׁש ַאֵחר  אַמר ּבְ ִמי ָנַתן  -ּתֹ

ּום  ִמׁשּ ה, ׁשֶ ָנִביא אֹו ָאָדם ַאֵחר ִלְתִפּלָ
תֹו ׁשֹוֵמַע  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ִהְתּפַ קֹול ָנִביא אֹו ׁשֶ ּבְ

עֹוָלם?!  ָאָדם ּבָ

  

י ֶאְלָעָזר ְוָאמַ  .206 ַתח ִרּבִ ִמי ָבֶכם   (ישעיה נ)  ר, ּפָ
קֹול ַעְבּדֹו. ַהאי ְקָרא   ְיֵרא ְיָי ְוגֹו'. ַמאי ׁשֹוֵמַע ּבְ
ְצלֹוָתא, ְוָהִכי הּוא. ַמאן   יא ח ּבִ אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ

א לְ  ּתָ ִנׁשְ ָרִגיל ְלֵמיֵתי ְלֵבי ּכְ ָאה, ְויֹוָמא ֲחָדא  ּדְ ַצּלָ
ִאיל ָעֵליהּ  ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ  ְוָאַמר,  ָלא ָאֵתי, קּוְדׁשָ

ר ָהַלְך   קֹול ַעְבּדֹו ֲאׁשֶ ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיָי ׁשֹוֵמַע ּבְ
קֹול ַעְבּדֹו.   ִכים ְוֵאין נַֹגּה לֹו. ַמאי ׁשֹוֵמַע ּבְ ֲחׁשֵ

ַבר ַאחֲ  ְנִביָאה, אֹו ּגְ יָמא ּבִ ַמאן. ִאי ּתֵ ָרא, ַמאן  ּבְ
ַצלֵּ  ְבִגין ּדְ ַבר ַאֲחָרא ִלְצלֹוָתא. ּדִ י  ָיַהב ְנִביָאה, אֹו ּגְ
ָעְלָמא.  ְגַבר ּבְ קֹול ְנִביָאה, אֹו ּדִ  ְצלֹוֵתיּה ׁשֹוֵמַע ּבְ

ָכל  .207 ִפּלֹות ּבְ ל ּתְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ א אֹותֹו ׁשֶ ֶאּלָ
ּקֹוֵרא לֹו  אֹותֹו קֹול ׁשֶ יֹום, הּוא ׁשֹוֵמַע ּבְ

דֹוׁש בָּ  ַח ּבֹו ְוָאַמר ַהּקָ ּבֵ ּתַ רּוְך הּוא ּוִמׁשְ
אי. ׁשֵֹמעַ  הּוא ַעְבּדֹו ַוּדַ ֵאיֶזה ׁשֶ קֹול, ּבְ  ּבְ

ַבח ֶעְליֹון  ְקָרא ַעְבּדֹו. ׁשֶ ּנִ אֹותֹו ׁשֶ קֹול? ּבְ
הּוא ַעְבּדֹו. ְועֹוד,  יֹּוֵצא ָעָליו קֹול ׁשֶ הּוא ׁשֶ
הּוא  ָכל אֹוָתם ְרִקיִעים ׁשֶ ָמע ּבְ ּקֹול ִנׁשְ ׁשֶ

קֹול ֶעבֶ  דֹוׁש, ְוֶזהּו ׁשֹוֵמַע ּבְ ֶלְך ַהּקָ ד ַהּמֶ
 ַעְבּדֹו.

  

א  .207 ָכל יֹוָמא, ִאיהּו  ֶאּלָ י ְצלֹוִתין ּבְ ַצּלֵ ַההּוא ּדְ
ִריְך הּוא,   א ּבְ ָקֵרי ֵליּה קּוְדׁשָ ַההּוא קֹול, ּדְ ׁשֹוֵמַע ּבְ
אי. ׁשֹוֵמַע   ִאיהּו ַעְבּדֹו ַוּדַ יּה, ְוָאַמר ּדְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ּוִמׁשְ
ָבָחא   ִאְקֵרי ַעְבּדֹו. ׁשְ ַההּוא ּדְ ַמאי קֹול. ּבְ קֹול, ּבְ ּבְ

ָאה אִ  ִאיהּו ַעְבּדֹו. ְותּו,  ִעּלָ ָנִפיק ָעֵליּה קֹול ּדְ יהּו ּדְ
א   ִאיהּו ַעְבּדָ ָכל ִאיּנּון ְרִקיִעין, ּדְ ַמע ּבְ ּתְ ָקָלא ִאׁשְ ּדְ

קֹול ַעְבּדוֹ  א, ְוָדא הּוא ׁשֹוֵמַע ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ  . ּדְ

ִכים ְוֵאין ֹנַגּה לֹו. ְוִכי  .208 ר ָהַלְך ֲחׁשֵ ֲאׁשֶ
ִכים?   ל ָהַלְך ֲחׁשֵ ּלֵ ּלֹא ָבא ְלִהְתּפַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
סּו  ּנְ ּלֹא ִיְתּכַ ְרׁשּוָה. ֲאָבל ַעד ׁשֶ א ּפֵ ֶאּלָ
ד  ל, ַהּצַ ּלֵ י ְכֵנִסיֹּות ְלִהְתּפַ ָרֵאל ְלָבּתֵ ִיׂשְ

ל ָהאֹורֹות הָ  ִנים  ֶעְליוֹ ָהַאֵחר עֹוֵמד ְוסֹוֵגר ּכָ
לֹׁש   טּו ְוֵיְצאּו ַעל ָהעֹוָלם. ְוׁשָ ְ ׁשּ ּלֹא ִיְתּפַ ׁשֶ
יֹום הֹוְלִכים ַצד ָהַאֵחר, ָזָכר   ָעִמים ּבְ ּפְ
עֹוָלם. ְואֹותֹו ְזַמן  ּוְנֵקָבה, ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ

  

כִ  .208 ר ָהַלְך ֲחׁשֵ ָלא  ים ְוֵאיֲאׁשֶ ִגין ּדְ ן נַֹגּה לֹו, ְוִכי ּבְ
א אֹוְקמּוָה. ֲאָבל   ִכים. ֶאּלָ ָאָתא ְלַצלּוֵיי ָהַלְך ֲחׁשֵ
ָאה,   ֵנִסּיֹות ְלַצּלָ י ּכְ ָרֵאל ְלָבּתֵ ׁשּון ִיׂשְ ּנְ ַעד ָלא ִיְתּכַ
ִאין,   ל ְנהֹוִרין ִעּלָ יָמא ְוָסִגיר ּכָ ִסְטָרא ַאֲחָרא ַקּיְ

טּון  ְ ׁשּ ָלא ִיְתּפַ קּדְ ּון ַעל ָעְלִמין. ּוְתַלת ִזְמִנין  ְוִיּפְ
ְטִטין   א, ּוְמׁשַ ַכר ְונּוְקּבָ יֹוָמא ַאְזֵלי ְסָטר ַאֲחָרא, ּדְ ּבְ
ָלא   ִגין ּדְ ן ַאְתָקן ִלְצלֹוָתא, ּבְ ָעְלָמא, ְוַההּוא ִעיּדָ ּבְ

ָלל. ן ִקְטרּוָגא ּכְ ּמָ  ֲהִוי ּתַ
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ם ִקְטרּוג  ֵאין ׁשָ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ִנְתָקן ִלְתִפּלָ
ָלל.  ּכְ
הֵ  .209 ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ם  ְוָאז הּוא ְזַמן ִלְתִפּלָ

ה,  הֹוְלכִ  ּפֶ ְך, ְוַהר ִנׁשְ ָהֵרי ַהחֹׁשֶ ים ְלׁשֹוֵטט ּבְ
ִחים ַחּלֹונֹות אֹורֹות ֶעְליֹוִנים,   ָאז ִנְפּתָ
רֹאׁש   ֵנִסיֹּות ּבְ י ּכְ ּתֵ ְויֹוְצִאים ְוׁשֹוִרים ַעל ּבָ
ִקים   ִפּלֹות, ּוִמְתַחּלְ ְלִלים ּתְ ְתּפַ ּמִ ֵאּלּו ׁשֶ

דֹוׁש בָּ  יֶהם. ְוַהּקָ ּוא רּוְך האֹורֹות ַעל ָראׁשֵ
ם ְואֹוֵמר:  ּלֹא ִנְמָצא ׁשָ ׁשֹוֵאל ַעל אֹותֹו ׁשֶ
אן, ְוָכֵעת  ָהָיה ָרִגיל ּכָ לֹוִני ׁשֶ ֲחָבל ַעל ּפְ
ְפֵני ָהאֹורֹות ְוָהַלְך  ִכים ְוָעַבר ִמּלִ ָהַלְך ֲחׁשֵ ׁשֶ
ָהֵרי ָהעֹוָלם, ְוָיָצא ֵמאֹותֹו ֹנַגּה  ְלׁשֹוֵטט ּבְ

ִאיר ְוֵאין ּמֵ ֵאין ֹנַגּה לֹו,   ֶלק, חֵ ּבוֹ  (לֹו) אֹור ׁשֶ
ם,   ָ ׁשּ ק ְוׁשֹוֶרה ַעל ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ְתַחּלֵ ּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ּנּו. ה טֹובֹות ָאְבדּו ִמּמֶ ּמָ (ֵאין ֹנַגּה לֹו ָּכֵעת  ּכַ
ם   ֶׁשָהַל� ֲחֵׁשִכים) ׁשֵ ם, ִיְבַטח ּבְ ְוִאּלּו ָהָיה ׁשָ

ֵען   -ה'  ָ ְכַלל ָהֶעֶבד ָהִראׁשֹון, ְוִיׁשּ ּבִ
אלָֹהיו סוֹ  - ּבֵ ִני.ּבְ ֵ  ד ָהֶעֶבד ַהׁשּ

  

ִגין .209 ן ִלְצלֹוָתא, ּבְ (כי תשא קצ''א   ּוְכֵדין ִאיהּו ִעיּדָ
טּוֵרי ָחׁשּוְך, ְוַהר   ע''א) ָטא, ּבְ ּטְ ִאיּנּון ָאְזֵלי ִלְמׁשַ ּדְ

ִאין, ְוַנְפֵקי   י ְנהֹוִרין ִעּלָ ּוִ ִתיִחין ּכַ ֵדין ּפְ ה, ּכְ ּפֶ ִנׁשְ
י כְּ  ּתֵ ִריָאן ַעל ּבָ אן  ֵנִסיּ ְוׁשָ ַצּלָ ִאיּנּון ּדְ יהֹון ּדְ ֵריׁשֵ ֹות, ּבְ

א   ְייהּו. ְוקּוְדׁשָ ָגן ְנהֹוִרין ַעל ֵריׁשַ ּלְ ְצלֹוִתין, ּוִמְתּפַ
ן,   ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ָלא ִאׁשְ ִאיל, ַעל ַההּוא ּדְ ִריְך הּוא ׁשָ ּבְ
א   ּתָ ֲהָוה ָרִגיל ָהָכא, ְוַהׁשְ ַלְנָיא, ּדְ ְוָאַמר ֲחָבל ַעל ּפְ

ָהַלְך חֲ  ִכים ּדְ י ְנהֹוִרין, ְוָהַלְך   ׁשֵ ּמֵ ְוִאְתֲעָבר ִמּקַ
ָעְלָמא, ְוָנַפק ֵמַההּוא נַֹגּה   א ּבְ טּוַרּיָ ָטא ּבְ ּטְ ְלׁשַ

ָנִהיר, ְוֵלית  יּה חּוָלָקא, ֵאין נַֹגּה   (ליה)  ְנהֹוָרא ּדְ ּבֵ
ן,   ַתּמָ ְרָיא ַעל ַאֲחָרִנין ּדְ ִליג ְוׁשַ ִאְתּפְ ָמה ּדְ לֹו, ּכְ

ָמה ָטִבין ִאְת  יּה. ֲאִבידוּ ּכַ (אין נוגה לו השתא  ִמּנֵ
ם ְיָי,   דהלך חשכים) ׁשֵ ן, ִיְבַטח ּבְ ּמָ ְוִאּלּו ֲהָוה ּתַ

ָרָזא   אלָֹהיו ּבְ ֵען ּבֵ ָ ֶעֶבד ַקְדָמָאה. ְוִיׁשּ ְכָלָלא ּדְ ּבִ
ְנָייָנא.  ֶעֶבד ּתִ  ּדְ

אי   .210 ִני, ַוּדַ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
א, ה ָעֶלירּוַח ְנבּוָאה ׁשֹוָר  י ַאּבָ ָך. ָאַמר ַרּבִ

ן ַאְרֵיה, ִמי ָיקּום ִלְפֵניֶהם   ַאְרֵיה ּבֶ
ל ַאְריֹות ָהעֹוָלם   ֹוֲאִגים ִלְטרֹף ֶטֶרף? ּכָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
ל  ם. ּכָ ּלָ ה יֹוֵתר ִמּכֻ יִפים, ְוֵאּלֶ ּקִ ֵהם ּתַ
ֶרף   ים ְלהֹוָצַאת ַהּטֶ עֹוָלם ָקׁשִ ּבָ ָהֲאָריֹות ׁשֶ

יֶהם, ְוֵאּלּו נוֹ  יֶהם ֶטֶרף. ִחים לְ ִמּפִ הֹוִציא ִמּפִ
ם.  ֵהם טֹוְרִפים ֶטֶרף ְונֹוְתִנים ְלֻכּלָ

  

אי רּוַח   .210 ִרי, ַוּדַ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ר   א, ַאְרָיא ּבַ י ַאּבָ ְרָיא ֲעָלְך. ָאַמר ִרּבִ ְנבּוָאה ׁשַ
ֲאֵגי ְלִמְטַרף   ד ׁשָ ְייהּו, ּכַ ַאְרָיא, ַמאן ְיקּום ַקּמַ
יר   ין ַיּתִ יִפין, ְוִאּלֵ ּקִ ָעְלָמא ּתַ ל ַאְרָיין ּדְ א. ּכָ ַטְרּפָ
א   ָקא ַטְרּפָ ָיין ְלַאּפָ ָעְלָמא, ַקׁשְ ל ַאְרָיין ּדְ הּו. ּכָ ּלְ ְמּכֻ
א.   ָקא ִמּפּוַמְייהּו ַטְרּפָ ין נֹוִחין ְלַאּפָ ִמּפּוַמְייהּו, ְוִאּלֵ

א.  א, ְוָיֲהֵבי ְלכֹּלָ י ַטְרּפָ  ִאיּנּון ַטְרּפֵ
ר ָהְלכּו  .211 ִכים, ֲאׁשֶ ר ָהַלְך ֲחׁשֵ ֲאׁשֶ

ּום   י ֶאְלָעָזר, ִמׁשּ ב! ָאַמר ַרּבִ ָצִריְך לֹו ִלְכּתֹ
ִחּבּור ּוִמיָּד ִנְפָרִדים. ָהַלְך  רּוִיים ּבְ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ִחּבּור  -ַהִחּבּור  ִכים ִנְפְרדּו. ׁשֹוִרים ּבְ ֲחׁשֵ
מֹו ֶזה  רּוחַ  (יחזקאל א) ְוִנְפָרִדים ִמיָּד. ּכְ

ָאה  ל ָזָכר ּוְנֵקָבה. ּבָ ַלל ׁשֶ ָאה, ּכְ ְסָעָרה ּבָ
 ְוִהיא עֹוֶזֶבת אֹותֹו, ִמיָּד ִנְפָרִדים. 

  

ֵעי ֵליּה.   .211 ר ָהְלכּו ִמּבָ ִכים, ֲאׁשֶ ר ָהַלְך ֲחׁשֵ ֲאׁשֶ
י ֶאְלָעָזר,  (שמות קפ''ח, קמ''ח ע''ב, צ''ה  ָאַמר ִרּבִ

ִחבּ  ע''א) ְרָיין ּבְ ִאיּנּון ׁשַ ִגין ּדְ ן.  ּבְ ְרׁשָ ּוָרא, ּוִמּיָד ִמְתּפָ
ִחּבּוָרא,   ָראן ּבְ ן. ׁשָ ְרׁשָ ִכים ִאְתּפָ ָהַלְך ִחּבּוָרא, ֲחׁשֵ

א,  ַגְווָנא ּדָ ד. ּכְ ן ִמּיָ ְרׁשָ רּוַח ְסָעָרה   (יחזקאל א) ְוִאְתּפָ
ָאה  א. ּבָ ַכר ְונּוְקּבָ ַלל ּדְ ָאה, ּכְ (דף קצ''ו   ּבָ
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ד ִמְתפָּ  ע''ב)  ְבָקת ֵליּה, ִמּיָ ן.ְוִהיא ׁשַ ָ (לעיל קפ''ז   ְרׁשּ
 (ע''כ מצאתי ולפי דעתי חסר בהעתק)  ע''א)

י ֶאְלָעָזר ָאַמר,  .212 ָלק ְוגֹו'. ַרּבִ ַויְַּרא ּבָ
ר   ָבר ִנְסּתָ י ִחיָּיא, ּדָ ָאַמר ַרּבִ ֶ אי ַמה ׁשּ ַוּדַ

תּוב, ם ִצּפֹור   (תהלים פד) ָהָיה. ֲאָבל ּכָ ּגַ
ִוד ְוגֹו'. ְוִכי ּדָ ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה 

ָבר  עֹוָלם ָהָיה אֹוֵמר ּדָ ֶלְך ַעל ִצּפֹור ּבָ ַהּמֶ
 ֶזה?

  

י ֶאְלָעָזר   (במדבר כ''ב)  .212 ָלק ְוגֹו'. ִרּבִ ְרא ּבָ ַוּיַ
אי ַמה  ה   (קפ''ו) ָאַמר, ַוּדַ יא, ִמּלָ י ִחּיָ ָאַמר ִרּבִ ּדְ

ִתיב, ם  (תהלים פד)  ְסִתיָמא ֲהָוה. ֲאָבל ּכְ ִצּפֹור  ּגַ
א, ַעל  ָמצְ  ִוד ַמְלּכָ ָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ְוגֹו'. ְוִכי ּדָ

א.  ה ּדָ ָעְלָמא, ֲהָוה ָאַמר ִמּלָ ָרא ּבְ  ִצּפָ

ה ֲחִביבֹות  .213 ּמָ ִנינּו ּכַ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ
רּוְך הּוא. ִאם  דֹוׁש ּבָ מֹות ִלְפֵני ַהּקָ ׁשָ ַהּנְ

מֹות ָהעֹוָלם   ל ִנׁשְ אַמר ּכָ ךְ   - ּתֹ א לֹא ּכָ ! ֶאּלָ
ם ְמדֹוָרן ִאּתֹו,  ָ ׁשּ יִקים ׁשֶ ּדִ מֹות ַהּצַ אֹוָתן ִנׁשְ
ה, ְוָכְך  ְמדֹוֵריֶהן ְלַמְעָלה ּוְמדֹוֵריֶהן ְלַמּטָ

ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית  ֵאּלּו רּוחֹות  -ֶנֱאַמר. ּגַ
יִקים. ּדִ  ַהּצַ

  

מָ  .213 ָמה ֲחִביִבין ִנׁשְ ָתֵניָנן, ּכַ ָמה ּדְ א, ּכְ ִתין  ֶאּלָ
ָמִתין  ַקמֵּ  ל ִנׁשְ יָמא ּכָ ִריְך הּוא. ִאי ּתֵ א ּבְ י קּוְדׁשָ

ָמֵתהֹון   א ִאיּנּון ִנׁשְ ָעְלָמא. ָלאו ָהִכי. ֶאּלָ ּדְ
ֲהֵדיּה, ָמדֹוֵריהֹון   ן ָמדֹוֵריהֹון ּבַ ַתּמָ יא, ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ּדְ
ם ִצּפֹור   ַמר. ּגַ א. ְוָהִכי ִאּתְ א, ּוָמדֹוֵריהֹון ְלַתּתָ ְלֵעיּלָ

יא. ְצָאה ַבִיתמָ  יַקּיָ ַצּדִ ין רּוֵחיהֹון ּדְ  , ִאּלֵ
לֹׁש חֹומֹות ֵהן ְלַגן ֵעֶדן, ּוֵבין  .214 ִנינּו, ׁשָ ׁשָ

מֹות   ה רּוחֹות ּוְנׁשָ ּמָ ל ַאַחת ְוַאַחת ּכַ ּכָ
ל ִעּנּוֵגי   ם ְוֶנֱהנֹות ֵמֵריַח ׁשֶ לֹות ׁשָ ְמַטיְּ

ּלֹא זָ  ב ׁשֶ ְפִנים, ַאף ַעל ּגַ ּבִ יִקים ׁשֶ ּדִ כּו ַהּצַ
יִקים ְלִהכָּ  ּדִ ֵנס. ֲאָבל ִעּנּוג רּוחֹות ַהּצַ

ְפִנים  ּבִ ַעִין לֹא ָרָאָתה  (ישעיה סד) -ׁשֶ
 ֱאלִֹהים ְוגֹו'. 

  

ל ַחד   .214 ן ֵעֶדן, ּוֵבין ּכָ ַלת ׁשּוִרין ִאיּנּון ְלּגַ ֵניָנן, ּתְ ּתָ
ן, ְוִאְתֲהָנן   ּמָ יִלין ּתַ ָמִתין ְמַטּיְ ָמה רּוִחין ְוִנׁשְ ְוַחד, ּכַ

ָלא  ֵמֵריָחא ּדְ  ב ּדְ ְלגֹו, ַאף ַעל ּגַ יא ּדִ יַקּיָ ַצּדִ ִעּנּוִגין ּדְ
יא   יַקּיָ ַצּדִ רּוֵחיהֹון ּדְ ָזכּו ְלֵמיָעאל. ֲאָבל ִעּנּוָגא ּדְ

ְלגֹו,   ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים ְוגֹו'. (ישעיה סד) ּדִ

ָנה, ְוֵהם ְיֵמי   .215 ׁשָ ְוָיִמים ְרׁשּוִמים ֵיׁש ּבְ
ֵריִניָסן   ׁשְ אֹוָתן רּוחֹות ְמׁשֹוְטטֹות ִויֵמי ּתִ , ׁשֶ

ב  ִריְך. ְוַאף ַעל ּגַ ּצָ ּופֹוְקדֹות ָמקֹום ׁשֶ
ָעִמים ַרּבֹות ְמׁשֹוְטטֹות, ֲאָבל ָיִמים ֵאּלּו  ּפְ ׁשֶ
ה,   ּנָ י חֹומֹות ַהּגִ ּבֵ ְרׁשּוִמים ֵהם ְוִנְרִאים ַעל ּגַ

ִרים ְמַצְפצְ  ַמְרֵאה ִצּפֳ ל ַאַחת ְוַאַחת ּכְ פֹות ּכָ
ָכל ּבֹקֶ   ר ּוֹבֶקר.ּבְ

  

א, ְוִאיּנּון יֹוֵמי ִניָסן,   .215 ּתָ ׁשַ יִמין ִאית ּבְ ְויֹוִמין ְרׁשִ
ְטָטן ּוַפְקָדן ַלֲאָתר   ִאיּנּון רּוִחין ְמׁשַ ֵרי, ּדְ ׁשְ ְויֹוֵמי ּתִ
ְטָטן,   יִאין ְמׁשַ ִזְמִנין ַסּגִ ב ּדְ ִאְצְטִריְך. ְוַאף ַעל ּגַ ּדְ

ין  יִמין ִאינּ ֲאָבל יֹוִמין ִאּלֵ י  ְרׁשִ ּבֵ ּון, ְוִאְתָחזּון ַעל ּגַ
ִרין ְמַצְפְצָפן,   ִצּפָ ֵחיזּו ּדְ ל ַחד ְוַחד ּכְ א, ּכָ ְנּתָ ּגִ ׁשּוִרין ּדְ

ָכל ַצְפָרא ְוַצְפָרא.   ּבְ
רּוְך  .216 דֹוׁש ּבָ ַבח ַהּקָ ְואֹותֹו ִצְפצּוף ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם.  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה ַעל ַחיֵּי ּבְ הּוא, ּוְתִפּלָ
אֹוָתם ִמׁשּ  ָרֵאל ּום ׁשֶ ל ִיׂשְ ָיִמים ּכָ

ִמְצוֹות, ּוְבִמְצוֹות ִרּבֹון  ִקים ּבְ ִמְתַעּסְ
ִרים  ְמָחה ִנְראֹות ִצּפֳ ׂשִ ָהעֹוָלם. ְוָאז ּבְ

  

ִריְך הּוא,   .216 א ּבְ קּוְדׁשָ ָבָחא ּדְ ְוַההּוא ִצְפצּוָפא ׁשְ
ין   ִאּלֵ ִגין ּדְ ַהאי ָעְלָמא. ּבְ א ּדְ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּוְצלֹוָתא ַעל ַחּיֵ
ִמְצֹות, ּוְבִפּקּוִדין   ִקין ּבְ הּו ִמְתַעּסְ ּלְ ָרֵאל ּכֻ יֹוִמין, ִיׂשְ

ֵחדּו  ָמאֵרי ָעְלָמא. ּוְכֵדין ּבְ ִר ּדְ ין  ִאְתֲחָזן ִצּפָ
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ן ֵעֶדן  ל ּגַ י ַהחֹומֹות ׁשֶ ּבֵ ְמַצְפְצפֹות, ְוַעל ּגַ
ְללֹות   חֹות ּומֹודֹות ּוִמְתּפַ ּבְ ְמַצְפְצפֹות ְמׁשַ

 ָלם ַהזֶּה. ַעל ַחיֵּי ָהעוֹ 

ָחן   ּבְ ן ֵעֶדן ְמַצְפְצָפן ְמׁשַ ּגַ י ׁשּוִרין ּדְ ּבֵ ְמַצְפְצָפן, ְוַעל ּגַ
ַהאי ָעְלָמא.  י ּדְ ן ַעל ַחּיֵ  ְואֹוָדן ּוְמַצּלָ

אי ָיֶפה   .217 ְמעֹון, ֶאְלָעָזר, ַוּדַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ם. ֲאָבל ַמה  אי אֹוָתן רּוחֹות ׁשָ ּדַ ּוַ ָאַמְרּתָ ׁשֶ

אַמר ַעל ּוְדרֹור קֵ  ְך ּתֹ ן ָלּה? ָאַמר, ּכָ
עֹוָלה   ה ׁשֶ ָמה ְקדֹוׁשָ י, זֹוִהי ְנׁשָ ָלַמְדּתִ
ַעִין  ְלַמְעָלה, ְועֹוָלה ְלָמקֹום ָטִמיר ְוָגנּוז ׁשֶ

 לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ְוגֹו'.

  

יר   .217 ּפִ אי ׁשַ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר וּדַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
אי ִאיּנּון רּוחִ ָקַאָמְרת, ּדְ  יָמא  ַוּדַ ן. ֲאָבל ַמה ּתֵ ּמָ ין ּתַ

א ִהיא   ּוְדרֹור ֵקן ָלּה. ָאַמר, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּדָ
ָקא ַלֲאָתר   א, ְוַסּלְ ָקא ְלֵעיּלָ ַסּלְ א, ּדְ יׁשָ ְמָתא ַקּדִ ִנׁשְ

ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ְוגֹו'.   ָטִמיר ְוָגִניז, ּדְ

י   .218 ְמעֹון, ֶאְלָעָזר,  ָאַמר ַרּבִ אי ָיֶפה  ׁשִ ַוּדַ
ַגן ֵעֶדן  ל ֶזה ּבְ ָאַמְרּתָ ְוָיֶפה הּוא, ֲאָבל ּכָ
ָאַמְרּתָ הּוא ְוָכְך ֶזה  ה הּוא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית  אי. ּגַ ֵאּלּו רּוחֹות  -ַוּדַ
ְך,  ֵנס ְוָלֵצאת ַאַחר ּכָ זָּכּו ְלִהּכָ ְקדֹוׁשֹות ׁשֶ

ׁשֹוְטטֹות וְ ִמׁשּ  ּמְ ַמְרֵאה ּום ׁשֶ ִנְראֹות ּכְ
אי  ִרים, ְוֵאּלּו רּוחֹות ָמְצָאה ַבִית. ַוּדַ ִצּפֳ
ָכל ַאַחת ְוַאַחת ֵיׁש ָלֶהן ְמדֹוִרים ְידּוִעים   ּלְ ׁשֶ

ְפִנים.   ּבִ

  

יר   .218 ּפִ אי ׁשַ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ַוּדַ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
יר ִאיהּו. ֲאָבל כָּ  ּפִ ן ֵעֶדן  ָקַאָמְרת, ְוׁשַ ּגַ א ּבְ ל ּדָ

ַאְמַרת הּוא, ְוָהִכי הּוא   א ִהיא, ּוְכָמה ּדְ ּתָ ְלּתַ ּדִ
ין,   יׁשִ ין רּוִחין ַקּדִ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית, ִאּלֵ אי, ּגַ וּדַ
ִגין   ק ְלָבַתר, ּבְ ָזכּו ְלֵמיָעאל ּוְלֵמיּפָ ּדְ

ְטָטן ְמׁשַ ֵחיזּו  (קס''ב ע''א) ּדִ ִצּפֹוִרין,  ְוִאְתָחזּון ּכְ ּדִ
ין רּוִחין ָמצְ  ל ֲחָדא ַוֲחָדא ִאית  ְוִאּלֵ אי ּכָ ָאה ַבִית. ַוּדַ

 לֹון ָמדֹוִרין ְיִדיָעאן ְלגֹו.
ת   .219 ם ִנְכִוים ֵמֻחּפַ ּלָ ל ֶזה, ּכֻ ְוִעם ּכָ

רֹור ְוֵחרּות  יֵּׁש ָלֶהם ּדְ ַחְבֵריֶהם. ֵאּלּו ׁשֶ
רּוְך הּוא ַמְרֶאה  דֹוׁש ּבָ ָלֶהם ֵמַהּכֹל. ְוַהּקָ

נּוז ֶאָחד שֶׁ  ַעִין לֹא ָרָאָתה ֵהיָכל ָטִמיר ּגָ
ֱאלִֹהים זּוָלְתָך, ְואֹותֹו ֵהיָכל ִנְקָרא ַקן 
יַח  ׁשִ ִרים ֲעָטרֹות ַלּמָ ם ִמְתַעּטְ ָ ִצּפֹור, ּוִמׁשּ
לֹׁש   ֶלָעִתיד ָלֹבא. ּוְבָיִמים ְרׁשּוִמים, ׁשָ
רּוְך הּוא רֹוֶצה דֹוׁש ּבָ ָנה, ַהּקָ ׁשָ ָעִמים ּבְ  ּפְ

ּדִ  אֹוָתם ַהּצַ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ יִקים, ּוַמְרֶאה ְלִהׁשְ
ּלֹא יֹוְדִעים ְולֹא  נּוז ׁשֶ ָלֶהם ֵהיָכל ָטִמיר ּגָ

ם.  ָ ׁשּ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ יִרים אֹותֹו ּכָ  ַמּכִ

  

ַחְבַרְייהּו.   .219 ה ּדְ הּו ִנְכִוין ֵמחּוּפָ ּלְ א, ּכֻ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ִאית לֹון  א  ִאיּנּון ּדְ א. ְוקּוְדׁשָ רֹור, ְוֵחירּו ִמּכֹּלָ ּדְ

ִרי ַעִין  ּבְ ִניז, ּדְ ְך הּוא ַאְחֵזי לֹון ֵהיָכָלא ְטִמירּו ֲחָדא ּגָ
לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך, ְוַההּוא ֵהיָכָלא ִאְקֵרי  
ִזְמָנא   יַח ּבְ ִרין ִעְטִרין ְלָמׁשִ ן ִמְתַעּטְ ּמָ ַקן ִצּפֹור. ּוִמּתַ

ָאֵתי, ּוְביֹוִמ  א, קוּ ּדְ ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ יִמין, ּתְ א  ין ְרׁשִ ְדׁשָ
יא,   יַקּיָ ִאיּנּון ַצּדִ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ִריְך הּוא ּבָ ּבְ
ָלא ַיְדִעין   ִניז, ּדְ ְוַאְחֵזי לֹון ַההּוא ֵהיָכָלא ְטִמיָרא ּגָ

ן.  ַתּמָ יא ּדְ יַקּיָ ל ַצּדִ יּה, ּכָ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ  ְוָלא ִאׁשְ

חֹוֶתיָך ֲאשֶׁ  .220 ָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמְזּבְ ר ׁשָ
ָבִנים אֵ  - ְתְקנּו ּבְ ּנִ יִקים ׁשֶ ּלּו אֹוָתם ַצּדִ

ְכָתב ְוַלּתֹוָרה   ּבִ זָּכּו ַלּתֹוָרה ׁשֶ ים, ׁשֶ ְקדֹוׁשִ
ֵני  עֹוָלם ַהזֶּה. ְוֵאּלּו ִנְקָרִאים ׁשְ ה ּבָ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ֶלְך הַ  ִרים ִלְפֵני ַהּמֶ חֹות. ִמְתַעּטְ דֹוׁש, ִמְזּבְ ּקָ

  

ָתה ֶאְפרוֹ  .220 ר ׁשָ ין  ֲאׁשֶ חֹוֶתיָך, ִאּלֵ ֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ
ָזכּו   ין, ּדְ יׁשִ ְבִנין ַקּדִ ְכָללּו ּבִ ּתָ ִאׁשְ יא, ּדְ יַקּיָ ִאיּנּון ַצּדִ
ַהאי   ה ּבְ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב, ְוַלּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ַלּתֹוָרה ׁשֶ

ֵרין ַמְדבְּ  ין ִאְקרּון ּתְ י  ָעְלָמא. ְוִאּלֵ ָרן ְלַקּמֵ ָחן. ִמְתַעּטְ
יׁשָ  א ַקּדִ ַהאי  ַמְלּכָ ְבַנְייהּו ּבְ ָהא ְזכּוָתא ּדִ א, ּדְ
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עֹוָלם  ֵניֶהם ּבָ ֲהֵרי ְזכּות ּבְ ה  ׁשֶ ַהזֶּה ְמִגּנָ
ם. ִמי ָהרּוַח  ִרים אֹוָתם ׁשָ ֲעֵליֶהם, ּוְמַעּטְ
ָתה ֶאְפרֶֹחיָה,  ָ ׁשּ זֹּוָכה ְלָכל ֶזה? זֹו ׁשֶ ׁשֶ
אן ָוָהְלָאה  חֹוֶתיָך ְוגֹו'. ִמּכָ ד ְלִמְזּבְ ְלַלּמֵ

ה אֲ  ִלי בּוׁשָ ֲהֵרי ּבְ ִני ִנְרֶאה ֱאֹמר ְדָבְרָך, ׁשֶ
ם.   ׁשָ

ן. ַמאן   ּמָ ִרין ְלהּו ּתַ ין ָעַלְייהּו, ּוְמַעּטְ ָעְלָמא, ַאּגִ
ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה,   ׁשָ ָאה ְלָכל ַהאי. ַהאי ּדְ רּוָחא ַזּכָ

אן ּולְ  חֹוֶתיָך ְוגֹו'. ִמּכָ ָהְלָאה ֵאיָמא  ְלאֹוְלָפא ְלִמְזּבְ
ּסוּ  ָלא ּכִ ָהא ּבְ ְך, ּדְ ן. ִמיּלָ ּמָ  ָפא ִאְתֲחֵזיָנא ּתַ

ם  .221 י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, ּגַ ִמּקֶֹדם ַרּבִ ַתח ּכְ ּפָ
ֶזה ִיְתרֹו. ּוְדרֹור ֵקן ָלּה   -ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית  

ִדים  - ִזית ְמַלּמְ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ָהיּו ּבְ ָניו ׁשֶ ֶזה ּבָ
ִפיֶהם. ַמה זֶּה ּתֹוָרה ְוחֹוְת  ְבֵרי תֹוָרה ּבְ ִכים ּדִ

ַהְתָחָלה ָלְקחּו ְוָחנּו ָמְצאָ  א ּבַ ה ַבִית? ֶאּלָ
ִתיקּות  ר, ָלְקחּו ֵמעֶֹנג ִמְדָין ּוֵמַהּמְ ְדּבָ ַבּמִ
דֹוׁש   ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ר. ּכֵ ְדּבָ ם ְוָחנּו ַבּמִ ָ ׁשּ ׁשֶ

ּסּוָפם ָהָיה ַעל ַהּתֹוָרה, מָ  ּכִ רּוְך הּוא ׁשֶ ְך ּבָ ׁשַ
ת הַ  ּכַ ם ְוִהְכִניָסם ְלִלׁשְ ָ ִזית. אֹוָתם ִמׁשּ ּגָ

רֹור  -ּוְדרֹור ֵקן ָלּה  ַהּכֹל ֶאָחד. ִצּפֹור ּדְ
ֶחֶבר  (שופטים ד) ַהּכֹל הּוא ֶאָחד.

יִני. אּול ֶאל  א טו)-(שמואל ַהּקֵ ַויֹּאֶמר ׁשָ
יִני ְוגֹו'.   ַהּקֵ

  

י   .221 ִמין ִרּבִ ַקּדְ ִמּלְ ַתח ּכְ ם ִצּפֹור  ּפָ ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, ּגַ
א ִיְתר  נֹוי,  ָמְצָאה ַבִית, ּדָ א ּבְ ֹו. ּוְדרֹור ֵקן ָלּה, ּדָ

ִזית, אֹוְלֵפי אֹוַרְייָתא, ְוַחְתִכין   ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ֲהוֹו ּבְ ּדַ
א   פּוַמְייהּו. ָמְצָאה ַבִית ַמהּו. ֶאּלָ אֹוַרְייָתא ּבְ ין ּדְ ִמּלִ

אר  ַקְדִמיָתא ַנְטלּו ְוׁשָ ָרא, ַנְטלּו ֵמִעּנּוָגא  ּבְ ַמְדּבְ ּו ּבְ
ִמְדָין, ּוִמּמְ  יָון  ּדְ ָרא. ּכֵ ַמְדּבְ רּו ּבְ ן, ְוׁשָ ַתּמָ ִתיקּו ּדְ

ַעל אֹוַרְייָתא ֲהָוה   ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ ּדְ
ן, ְוָאִעיל לֹון   ּמָ יְך לֹון ִמּתַ ְלהֹון, ָמׁשִ ּסּוָפא ּדִ ּכִ

ִזית. ּוְדרוֹ  ת ַהּגָ ּכַ א ַחד. ִצּפֹור  ְלִלׁשְ ר ֵקן ָלּה, ּכֹּלָ
א ִאיהּו  רֹור ּכֹּלָ ֶחֶבר   (שופטים ד)  ַחד.ּדְ

ִני. ִני ְוגֹו'.  (שמואל א טו) ַהּקֵ אּול ֶאל ַהּקֵ  ַוּיֹאֶמר ׁשָ

ן  .222 ָלק ּבֶ תּוב, ַויְַּרא ּבָ ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכָ
ם ָאִביו  יר ׁשֵ ִהְזּכִ ֹוֶנה ׁשֶ ִצּפֹור. ְוִכי ַמה ׁשּ
ְך ְוֶנֱעַבר  א ִיְתרֹו ִנְמׁשַ ָאר ְמָלִכים? ֶאּלָ ְ ִמׁשּ

ָרֵאל הּוא ֵמֲעבֹוָדה  ִיׂשְ ָזָרה, ּוָבא ִלְדּבֹק ּבְ
 ּוָבָניו, ְוָכל ָהעֹוָלם ִנּדּו אֹותֹו ְוָרְדפּו ַאֲחָריו.

  

ן ִצּפֹור. ְוִכי   .222 ָלק ּבֶ ְרא ּבָ ִתיב, ַוּיַ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ַאְדכִּ  ָנא ּדְ ַאר ַמְלִכין.  ַמאי ׁשְ ְ ֲאבֹוי ִמׁשּ ָמא ּדַ יר ׁשְ

ךְ  א ִיְתרֹו ִאְתְמׁשַ ְוִאְתֲעָבר ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָאָתא    ֶאּלָ
ָרֵאל, הּוא ּוְבנֹוי, ְוָכל ָעְלָמא   ִיׂשְ ָקא ּבְ ּבְ ְלִאְתּדַ

ְתֵריּה.  (דף קצ''ז ע''א)  ִנּדּוהוּ   ְוַרְדפּו ֲאּבַ
ֵני ָבָניו ָהָיה, ְוָעבַ  .223 ָלק ִמּבְ ֶרְך ּבָ ר ִמּדֶ

ָראּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְד  יָון ׁשֶ ָין, ָאִביו. ּכֵ
ֲעבֹוָדה ָזָרה   ֶהם ּבַ ּלָ ַאֲחָוה ׁשֶ ָהיּו ַיַחד ּבְ ׁשֶ
קּו  ְתרֹו ּוָבָניו ִנְדּבְ יִּ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ֵחֶלק ׁשֶ ּבַ
אּו ְוִהְמִליכּוהּו  ְך ֵמֶהם, ּבָ ִכיָנה ְוֶזה ִנְמׁשַ ְ ַבׁשּ

ָעה  ׁשָ ן ִצּפֹור ֲעֵליֶהם ּבְ תּוב ּוָבָלק ּבֶ ּכָ זֹו, ׁשֶ
ֵעת ַהִהיא אֹוָתּה ֵעת ָהָיה  ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ּבָ . ּבְ

תּוב  ּלֹא ָהָיה ִמּקֶֹדם. ְוַעל ֶזה ּכָ ֶ ֶמֶלְך, ַמה ׁשּ
ְך. ַויְַּרא  ּלֹא ָראּוי ַלֲעׂשֹות ּכָ ֶ ן ִצּפֹור, ַמה ׁשּ ּבֶ

ב! ַמה  ַמע ָהָיה ָצִריְך לֹו ִלְכּתֹ ׁשְ ָלק, ַויִּ זֶּה  ּבָ

  

נֹוי ֲהָוה, ְוִאְתֲעָבר ֵמָאְרָחא   .223 ֵני ּבְ ָלק ִמּבְ ּבָ
ֲהוֹו  ּדְ  ָחמּו ָסֵבי מֹוָאב ְוָסֵבי ִמְדָין, ּדַ יָון ּדְ ָאבֹוי, ּכֵ
ֲעבֹוָדה ָזָרה,  בַּ  ְלהֹון ּבְ ָאְחָוה ּדִ ֲהֵדי ַהָדֵדי ּבְ

א,   ִכיְנּתָ ׁשְ ָבקּו ּבִ ִיְתרֹו ּוְבנֹוי ִאְתּדָ ְלהֹון, ּדְ חּוָלָקא ּדִ ּבְ
הֹון. ָאתּו ְוַאְמְלכּוהּו ָעַלְייהּו   ְך ִמּנְ ַהאי  ְוָדא ִאְתְמׁשַ ּבְ

ן ִצּפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב   יב ּוָבָלק ּבֶ ְכּתִ ֲעָתא, ּדִ ֵעת  ׁשַ ּבָ
ָלא ֲהָוה   ֵעת ַהִהיא ֲהָוה ֶמֶלְך, ַמה ּדְ ַהִהיא. ּבָ
ָלא   ן ִצּפֹור, ַמה ּדְ ִתיב ּבֶ א ּכְ ָנא. ְוַעל ּדָ ְדַמת ּדְ ִמּקַ
ֵעי   ַמע ִמּבָ ׁשְ ָלק, ַוּיִ ְרא ּבָ ד ָהִכי. ַוּיַ ִאְתֲחֵזי ְלֶמְעּבַ
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ָעִתיד הּוא ִלּפֹל  ַויְַּרא? ְרִאיָּה ָרָאה, ְוָיַדע ׁשֶ
יֵד  לּו ְבָידֹו ּבִ ָרֵאל ִיּפְ ָרֵאל, ְוִיׂשְ י ִיׂשְ

ָרֵאל.  יֵדי ִיׂשְ ְך הּוא ּבִ ַהְתָחָלה, ְוַאַחר ּכָ ּבַ
ן ִצּפֹור. ָלק ּבֶ  ַויְַּרא ּבָ

ין הּוא  לֵ  ַזּמִ יה ָחָמא, ְוָיַדע ּדְ ְרא. ְרִאּיָ יּה, ַמהּו ַוּיַ
ידֹוי  ְלִמ  ל ּבִ ָרֵאל ְלִמְנּפַ ָרֵאל, ְוִיׂשְ ִיׂשְ יָדא ּדְ ל ּבִ ְנּפַ

ְרא   ָרֵאל, ַוּיַ ִיׂשְ יָדא ּדְ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ִאיהּו ּבִ ּבְ
ן ִצּפֹור.  ָלק ּבֶ  ּבָ

ַתח, .224 א ּפָ י ַאּבָ ִאם  השירים א)(שיר  ַרּבִ
ִעְקֵבי  ים ְצִאי ָלְך ּבְ ׁשִ ּנָ לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהיָָּפה ּבַ
ֶלְך  ָרֵאל אֹוֶמֶרת ִלְפֵני ַהּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ַהּצֹאן. ּכְ
ֶנֶסת? זֹוִהי  ָרֵאל, ַמה זֶּה ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָהֶעְליֹון. ּכְ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ סּות, ּכְ ּנְ (במדבר  ֲעֶצֶרת ִהְתּכַ
ל  י) ַכּנֵס ּכָ ּמְ ֲחנֹות. ִמי ׁשֶ ף ְלָכל ַהּמַ ְמַאּסֵ

ֲחנֹות ָהֶעְליֹוִנים ֵאָליו.   ַהּמַ

  

ַתח, .224 א ּפָ י ַאּבָ ִאם לֹא   (שיר השירים א)  ִרּבִ
ִעְקֵבי ַהּצֹאן.   ים ְצִאי ָלְך ּבְ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ

א  י ַמְלּכָ ָרֵאל ַאְמַרת ְלַגּבֵ ִיׂשְ א ּדְ ּתָ ִניׁשְ ָאה.  ּכְ ִעּלָ
א ִאיהּו   א. ּדָ ּתָ ִניׁשְ ָרֵאל, ַמהּו ּכְ ִיׂשְ א ּדְ ּתָ ִניׁשְ ּכְ

ִניׁש  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,ֲעֶצֶרת, ּכְ ף   (במדבר י)  ּו. ּכְ ְמַאּסֵ
ִאין   ְרָיין ִעּלָ ָכִניׁש ְלָכל ַמׁשִ ֲחנֹות. ַמאן ּדְ ְלָכל ַהּמַ

יּה.   ְלַגּבֵ
ִכיָנה נִ  .225 ְ ְפָעִמים ַהׁשּ ּלִ ְקֵראת  ּוִמּתֹוְך ׁשֶ

מֹו   ְנֵקָבה, ְוֶנֱאַמר ֲעֶצֶרת, ּכְ
ּנֱֶאַמר י ָעצֹור ָעַצר ה',  (בראשית כ) ׁשֶ ּכִ

ֲחִזיק ְולֹא נֹוֵתן שֶׁ  ֲהֵרי   -ּמַ אי, ׁשֶ ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ
ּה  ּלֹא ִנְמָצא ּבָ ּה ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ַרּבָ

ָלל. (ֹמַח) מּום , נֹוְתִנים ָלּה ְללֹא ִעּכּוב ּכְ
ּכֹוֶנֶסת  ְוִהיא, ֶ ל ַמה ׁשּ ָאה ֵאֶליָה, ּכָ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ּלֹא יֹוֵר  ֶבת, ׁשֶ ר ּוְמַעּכֶ ד ּוֵמִאיר ָעַצר ּוְמַעּצֵ
ין, ְמַעט ְמַעט. ָמה  ין ִטּפִ ל, ִטּפִ ִפי ַהּטַ א ּכְ ֶאּלָ
ה  ּלֹא ִנְמֵצאת ְלַמּטָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ א ּכְ (ישעיה  ֱאמּוָנה, ֶאּלָ
ה ְזֵעיר  כח) ם. ְזכּות ְקַטּנָ ם ְזֵעיר ׁשָ ׁשָ

ה. ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ה, ִמּדָ  ְוֶהָאַרת ַטל ְקַטּנָ

  

ַמר   .225 א, ְוִאּתְ ּתָ ִניׁשְ א ִאְקֵרי ּכְ ְלִזְמִנין נּוְקּבָ ּוִמּגֹו ּדִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  י ָעצֹור ָעַצר   (בראשית כ) ֲעֶצֶרת, ּכְ ּכִ

ָנִקיט ְוָלא ָיִהיב. ָהִכי הּוא  ָהא ִמּגֹו  ְיָי, ּדְ אי, ּדְ וּדַ
ּה   ָחן ּבָ ּכְ ָלא ַאׁשְ יָלּה, ּדְ יא ּדִ ְמֵהיְמנּו ַסּגִ

ָלל.   מוחא)  (ס''א מּוָמא,  ָלא ִעּכּוָבא ּכְ ָיֲהבּו ָלּה ּבְ
ת, ָעַצר   ְכִניׁשַ ל ַמאן ּדִ ּה, ּכָ ד ָמָטא ְלַגּבָ ְוִאיִהי ּכַ

א  ָלא ָנִחית ְוָנִהיר, ֶאּלָ ֶבת, ּדְ פּום  ּוְמָעֵצר ּוְמַעּכֶ ּכְ
ִגין   ין, ְזֵעיר ְזֵעיר. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ין ִטּפִ א, ִטּפִ ַטּלָ

ַכח ְלַתּתָ  ּתְ ָלא ִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ  ּדְ א ּכְ א ְמֵהיְמנּוָתא, ֶאּלָ
ם, ְזֵעיר ְזכּוָתא,   (ישעיה כח) ָאֵמר,  ם ְזֵעיר ׁשָ ְזֵעיר ׁשָ

ה.  ה ָלֳקֵבל ִמּדָ ַטָלא, ִמּדָ  ּוְזֵעיר ַאְנֲהרּוָתא ּדְ

מֹו  .226 ֵצא ֱאמּוָנה ּכְ ִאְלָמֵלא ִתּמָ ׁשֶ
ָכל ַצד ְוַצד  ֶנת ּבְ ְמְצאּו ָבּה, ִהיא ְמֻרּקֶ ּנִ ׁשֶ

ֵמָחה. ְוָאז נֹוְתִנים ְללֹ  ָלל, ְוִהיא ׂשְ א ִעּכּוב ּכְ
ים ֶזה ַעל ֶזה, ְולֹא  נֹות ְואֹוָצרֹות ַרּבִ ָלּה ַמּתָ
ְחּתֹוִנים   ָלל. ֲאָבל ַהּתַ בּו אֹוָתּה ּכְ ְיַעּכְ

ִבים אֹוָתּה, ְוָאז ִהיא ְמ  ִבים אֹוָתם ּוְמַעּכְ ַעּכְ
ְבָיכֹול נוֹ  אי. ּכִ ֵתן ֲעֶצֶרת. ָעצֹור ָעַצר ה' ַוּדַ

ְמִצית, ְולֹא יֹוֵתר.  ּתַ

  

ָמה   .226 ַכח ְמֵהיְמנּוָתא, ּכְ ׁשָ ִאְלָמֵלא ּתִ ּדְ
ָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא,   ּה, ֲאִריַקת ּבְ ָכחּו ּבָ ּתְ ִאׁשְ ּדְ

ָלא ִעּכּוָבא את. ּוְכֵדין ָיֲהִבין ָלּה    ּבְ ַלל, ְוִאיִהי ַחּדָ ּכְ
א,   א ַעל ּדָ יִאין ּדָ ָזן ַסּגִ ָנן ּוְנִבְזּבְ ִבין  ַמּתְ ְוָלא ֵיהֹון ְמַעּכְ

ִבין   ִבין לֹון, ּוְמַעּכְ ִאין ִאיּנּון ְמַעּכְ ּתָ ַלל. ֲאָבל ּתַ ָלּה ּכְ
אי,   ָלּה, ּוְכֵדין ִאיִהי ֲעֶצֶרת. ָעצֹור ָעַצר ְיָי ַוּדַ

יר. כִּ  ְמִצית, ְוָלא ַיּתִ  ְבָיכֹול, ָיִהיב ּתַ
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א נֹוֶתֶנת ְלָבִנים  .227 מֹו ִאּמָ ל ֶזה, ּכְ ְוִעם ּכָ
ה בַּ  ְך ִהיא עֹוׂשָ ּלֹא יֹוְדִעים ָעֶליָה, ּכָ ֶתר ׁשֶ ּסֵ

ָרֵאל. ְוָלַמְדנּו ִמּתֹוְך ְמנֹוָרה   ְלָבֶניָה ִיׂשְ
ִהיא עֹוָלה ָלַקַחת  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִעּנּוִגים ְוִכּסּוִפים ְוִנְמָצא מּום ּבְ

ל ת ַחְרּדָ יָעה ֵאֶליָה ִטּפַ ה, ָאז ַמּגִ ּוִמיָּד   ְלַמּטָ
ִמְנָין, ְוָאז  ֶבת ָעֶליָה ָיִמים ּבְ ְפֶרֶדת, ְויֹוׁשֶ ּנִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַהּמּום ּבְ  יֹוְדִעים ְלַמְעָלה ׁשֶ

  

א ָיֲהַבְת  .227 ִאיּמָ א ּכְ ל ּדָ ְטִמירּו,  ְוִעם ּכָ ִלְבִנין ּבִ
ָרֵאל.   ּה, ָהִכי ֲעִביַדת לֹון ִלְבָנָהא ִיׂשְ ָלא ַיְדִעין ּבָ ּדְ

ִאיִהי   ְואֹוִליְפָנא ֲעָתא ּדְ ְבׁשַ א, ּדִ יׁשָ ִמּגֹו ּבּוִציָנא ַקּדִ
ַכח   ּתְ ְסִליַקת ְלִמְנַקט ִעּנּוִגין ְוִכּסּוִפין, ּומּוָמא ִאׁשְ

ֵד  א, ּכְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִיׂשְ הּו ּבְ ה  ּבְ ּה ִטּפָ ין ָמֵטי ְלַגּבָ
ִמְנָין.   יַאת, ְוָיִתיַבת ָעָלּה יֹוִמין ּבְ ד ַאְעּדִ ל ּוִמּיָ ַחְרּדָ ּדְ

ָרֵאל. וּ  ִיׂשְ הּו ּבְ מּוָמא ּבְ א, ּדְ  ְכֵדין ַיְדִעין ְלֵעיּלָ
ְך חּוט  .228 ֹמאל ִמיָּד, ּומֹוׁשֵ ְ ּוִמְתעֹוֵרר ַהׂשּ

ה. ְכֶהיןָ◌  (בראשית כז) ְלַמּטָ ֵעיָניו ַוּתִ
ַעִין ָיָפה  ל ּבְ ּכֵ ָהָיה ִמְסּתַ ֶ ֵמְרֹאת, ַמה ׁשּ

כְ  ָלל, ָאז ַוּתִ ִלי ִדין ּכְ ְכַלל ַאְבָרָהם ּבְ ֶהיןָ◌ ּבִ
ל  ּכֵ ִהְסּתַ אי ִמּלְ ַוּדַ ֵעיָניו ֵמְררֹאת, ֵמְרֹאת ּבְ
ל ַרֲחָמנּות. ָאז ִהְתעֹוְררּות  ְכָלל ׁשֶ ּבִ
יף ְלִהְתעֹוֵרר ַעל  ּקִ קֹול ּתַ ָסָמֵא''ל ּבְ
נֹו  ו ּבְ ְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ּנֱֶאַמר ַויִּ מֹו ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּכְ

י ַמֲחנֹות הַ  דֹול הּוא ְלַגּבֵ דֹל ְוגֹו'. ּגָ ד ַהּגָ ּצַ
דֹול, ּוַמְנִהיג ְלָכל ְסִפינֹות   ָהַאֵחר, הּוא ּגָ
יָעם   רּוַח ָרָעה, ְלַהְטּבִ ֻעְרָעִרים ּבְ ּמְ ַהיָּם ׁשֶ

אֹוָתן ְמצּולֹות ָים עֶֹמק ַהיָּם ּבְ ּלֹו. ּבְ  ׁשֶ

  

יְך חּוָטא   .228 ד, ּוָמׁשִ ָמאָלא ִמּיָ ַער ׂשְ ְוִאּתְ
א.  ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו מֵ  (בראשית כז) ְלַתּתָ ְראֹות, ַמה  ַוּתִ

ַאְבָרָהם,   ְכָלָלא ּדְ ירּו, ּבִ ּפִ ַעִין ׁשְ ל ּבְ ּכַ ֲהָוה ִמְסּתָ ּדְ
ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו  ֵדין ַוּתִ ַלל, ּכְ יָנא ּכְ ָלא ּדִ ֵמְראֹות,  ּבְ

ַרֲחָמנּו.   ְכָלָלא ּדְ ָלא ּבִ ּכְ אי, ִמְלִאְסּתַ ֵמְראֹות וּדַ
יף, ְלַאּתְ  ּקִ ָקל ּתַ ָסָמֵא''ל ּבְ ֲערּו ּדְ ֵדין ַאּתְ ָעָרא ַעל  ּכְ

נֹו   ו ּבְ ְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיִ ָעְלָמא. ּכְ
ִסְט  ְרָיין ּדְ י ַמׁשִ דֹול ִאיהּו ְלַגּבֵ דֹול ְוגֹו'. ּגָ ָרא  ַהּגָ

א,   ַיּמָ ין ּדְ דֹול, ְוָנִהיג ְלָכל ַאְרּבִ ַאֲחָרא, ִאיהּו ּגָ
עּוְמ  ָעא לֹון ּבְ א, ְלַאְטּבְ יׁשָ רּוָחא ּבִ ַעְרעּוָרן ּבְ ָקא  ּדְ

יֵליּה.  ִאיּנּון ְמצּולֹות ָים ּדִ א, ּבְ ַיּמָ  ּדְ
ַרֲחָמנּות,  .229 רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּוְכׁשֶ

ל ֲחָטֵאי ְוָכל ֲעוֹ  ָרֵאל נֹוֵתן לֹו, ָאז ּכָ נֹות ִיׂשְ
ל  יל אֹוָתם ִלְמצּולֹות ָים. ּכָ ְוהּוא ַמּטִ

ים  ַמֲחנֹוָתיו ִנְקָרִאים ְמצּולֹות ָים, ְוֵהם לֹוְקחִ 
ים.  ָאר ָהַעּמִ ָכל ׁשְ ֶהם ּבְ אֹוָתם ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ
ָרֵאל ַוֲעֹונֹותיֶהם זֹוְרִקים  ְוִכי ֲחָטֵאי ִיׂשְ

לָּ  ִקים ָלָעם ׁשֶ ים  ּוְמַחּלְ א ֵהם ְמַצּפִ ֶהם? ֶאּלָ
מֹו ְכָלִבים  ַמְעָלה ּכְ ּלְ נֹות ׁשֶ ּתָ ים ַלּמַ ּוְמַחּכִ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְלָחן. ּוְכׁשֶ ֻ ְך הּוא לֹוֵקַח ְלַיד ַהׁשּ
ם   ּלָ ָרֵאל ְוזֹוֵרק ֲעֵליֶהם, ּכֻ ל ֲחָטֵאי ִיׂשְ ּכָ
הּוא רֹוֶצה  נֹות ְואֹוָצרֹות ׁשֶ ּתָ ּמַ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ

ָרֵאל ֶהֱעִביר אֹוָתם ֵמֶהם ְוָנַתן  ָלֵתת ְלִישְׂ 
ֶאָחד זֹוְרִקים ם ּכְ ּלָ (ּוַמְרֶאה  ָלֶהם, ּוִמיָּד ּכֻ

ָאר הָ  ְוזֹוְרִקים) ים. אֹוָתם ַעל ׁשְ  ַעּמִ

  

ֵדין   .229 ַרֲחָמנּו, ּכְ ִריְך הּוא הּוא ּבְ א ּבְ ְוַכד קּוְדׁשָ
ָרֵאל, ָיִהיב ֵליּה, וְ  ִיׂשְ ל ֲחָטִאין ְוָכל חֹוִבין ּדְ ִאיהּו  ּכָ

יֵליּה ְמצּולֹות   ְרָיין ּדִ ל ַמׁשִ יל לֹון ִלְמצּולֹות ָים. ּכָ ַאּטִ
ְטטֵ  הֹון ְלָכל  ָים ִאְקרּון, ְוִאיּנּון ַנְטֵלי לֹון, ּוְמׁשַ י ּבְ

ְלהֹון,   ָרֵאל, ְוחֹוִבין ּדִ ִיׂשְ ין. ְוִכי ֲחָטִאין ּדְ ַאר ַעּמִ ׁשְ
ְלהֹון. ֶאלָּ  א ּדִ ְלִגין ְלַעּמָ אן  ַזְרִקין ּוִמְתּפַ א, ִאיּנּון ְמַחּכָ

תֹוָרא.   י ּפָ י ְלַקּמֵ ַכְלּבֵ א, ּכְ ְלֵעיּלָ ָנן ּדִ אן ְלַמּתְ ּוְמַצּפָ
ִריְך הּוא נָ  א ּבְ ל חֹוַבְייהּו  ְוַכד קּוְדׁשָ ִטיל ּכָ

ָנן   ַמּתְ ֵבי ּדְ הּו ַחׁשְ ּלְ ָרֵאל, ְוָזִריק ָעַלְייהּו, ּכֻ ִיׂשְ ּדְ
ָעא ְלֵמיַהב לְ  ִאיהּו ּבָ ָזן ּדְ ר  ּוְנִבְזּבְ ַאְעּבָ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ

ֲחָדא ַזְרִקין  הּו ּכַ ּלְ ְייהּו, ְוָיִהב לֹון. ּוִמּיַד ּכֻ (ס''א   ִמּנַ
ַאר  וחיזו וזרקין)   ַעִמין. לֹון ַעל ׁשְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

131 DailyZohar.com  
 

ָרֵאל ִהיא   .230 ֶנֶסת ִיׂשְ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ה ִחּלָ ּתְ (שיר השירים  ,(ַּבָּגלּות) אֹוֶמֶרת ּבַ

חֹוָרה ֲאִני  א) ְוָנאָוה. ַמְקִטיָנה ַעְצָמּה ְלַיד ׁשְ
ּנּו  ֶלְך ָהֶעְליֹון. ְוָאז ׁשֹוֶאֶלת ִמּמֶ ַהּמֶ

י   (שם) ְואֹוֶמֶרת, ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ ַהּגִ
ה  ֳהָרִים. ָלּמָ ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ּתַ
א ִהיא  י ְפָעִמים ֵאיָכה ֵאיָכה? ֶאּלָ ּתֵ ׁשְ

ֵני חֻ  י רֹוֶמֶזת ַעל ׁשְ ּתֵ ֵני ּבָ ל ׁשְ נֹות ׁשֶ ְרּבָ
ּקֹוְרִאים ַהּכֹל ֵאיָכה ֵאיָכה.  ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

ִית ִראׁשֹון. ֵאיָכה  -ֵאיָכה ִתְרֶעה  ן ּבַ ֻחְרּבַ ּבְ
יץ  ּתַ  ֲעַמִים   -ְרּבִ ִני. ְוַעל ֶזה ּפַ ִית ׁשֵ ן ּבַ ֻחְרּבַ ּבְ

 ֵאיָכה ֵאיָכה.

  

א  .230 ּתָ ִניׁשְ א ֲחֵזי, ּכְ ָרֵאל, ִאיִהי ַאְמַרת  ּתָ ִיׂשְ ּדְ
ַקְדִמיָתא,  חֹוָרה   (שיר השירים א)  (ס''א בגלותא)  ּבְ ׁשְ

ָאה.   א ִעּלָ י ַמְלּכָ ְרָמּה ְלַקּמֵ ֲאִני ְוָנאָוה, ַאְזִעיַרת ּגַ
יּה ְוַאְמַרת,  ִאיַלת ִמּנֵ (שיר השירים  ּוְכֵדין ׁשְ

י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיכָ  א)  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ה  ַהּגִ
ֵרין ִזְמִנין ֵאיָכה ֵאיָכה ֲאַמאי.   ָצֳהָרִים. ּתְ יץ ּבַ ְרּבִ ּתַ
ְתֵרין   ִנין, ּדִ ֵרין ָחְרּבְ א ִאיִהי ְרִמיָזא ַעל ּתְ ֶאּלָ

ָקָראן  ין. ּדְ ׁשִ א ֵאיָכה ֵאיָכה. ֵאיָכה  ִמְקּדָ ּכֹּלָ
יץ,   ִית ִראׁשֹון. ֵאיָכה ַתְרּבִ ן ּבַ ָחְרּבַ ִתְרֶעה, ּבְ

ִית ׁשֵ  ן ּבַ ָחְרּבַ ֵרין ִזְמִנין ֵאיָכה ֵאיָכה. ּבְ א ּתְ  ִני. ְוַעל ּדָ

לּות  .231 ֶזה. ּגָ יץ, לֹא ֶזה ּכָ ְרּבִ ִתְרֶעה, ּתַ
ּה ִתְרֶעה ִהיא ְזַמן מּוָעט, קֹוֵרא ּבָ ֶבל ׁשֶ .  ּבָ

ה, קֹוֵרא  ִהיא ִלְזַמן ְמֻרּבֶ לּות ֱאדֹום ׁשֶ ְוַעל ּגָ
ֲעַמִים ֵאיָכה ֵאיכָ  יץ. ְוַעל ֶזה ּפַ ְרּבִ ּה ּתַ ה. ּבָ

יץ  ְרּבִ ִיְרֶעה ָהָיה לֹו  -ְועֹוד ִתְרֶעה, ּתַ
ֲהֵרי   ְך, ׁשֶ ם ּכָ ב! ּגַ יץ ָהָיה לֹו ִלְכּתֹ ב! ַיְרּבִ ִלְכּתֹ

א הִ  ָרֵאל ִהיא ָאְמָרה. ֶאּלָ יא ָאְמָרה ַעל ִיׂשְ
ְתָך ְלָבֶניָה  ּלָ ַעל ַעְצָמּה: ֵאיָכה ִתְרֶעה ּכַ

ָאר ָהַעּמִ  ין ׁשְ ְהיּו ּבֵ יִּ ׁשֶ לּות ּכְ ּגָ ים? ֵאיָכה  ּבַ
יף ֲעֵליֶהם ַטל  ּטִ ֳהַרִים, ֵאיְך ּתַ ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ּתַ

ֳהַרִים?   ּוַמִים ּתֹוְך ֲחִמימּות ַהּצָ

  

א. .231 ּדָ א ּכְ יץ, ָלאו ּדָ ְרּבִ ָבֶבל,    ִתְרֶעה ּתַ לּוָתא ּדְ ּגָ
לּוָתא   יּה ִתְרֶעה. ְוַעל ּגָ ִאיִהי ְזַמן ְזֵעיר, ָקאֵרי ּבֵ ּדְ

ִאיהּו זְ  ֱאדֹום, ּדְ יץ. ְוַעל  ּדֶ ְרּבִ יּה ּתַ י, ָקאֵרי ּבֵ ַמן ַסּגִ
יץ,   ְרּבִ ֵרין ִזְמִנין ֵאיָכה ֵאיָכה. ְותּו ִתְרֶעה ּתַ א ּתְ ּדָ

ֵעי יץ ִמּבָ ֵעי ֵליּה, ַיְרּבִ ָהא    ִיְרֶעה ִמּבָ ֵליּה אּוף ָהִכי, ּדְ
ּה   א ִאיִהי ַאְמַרת ַעל ַנְפׁשָ ָרֵאל ַאְמַרת. ֶאּלָ ַעל ִיׂשְ

לָּ  ין  ֵאיָכה ִתְרֶעה ּכַ יהֹון ּבֵ ָגלּוָתא, ּדִ ְתָך ִלְבָנָהא ּבְ
יף   ּטִ ָצֳהָרִים, ֵהיְך ּתַ יץ ּבַ ְרּבִ ין. ֵאיָכה ּתַ ַאר ַעּמִ ׁשְ

ין ּוַמִיין, ּגֹו חֲ  ָצֳהַרִים. ִאיִהי ָעַלְייהּו ַטּלִ  ִמימּו ּדְ

ָעה   .232 ׁשָ עְֹטָיה. ּבְ ָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּלָ ׁשַ
ָרֵאל קֹוְרִאים  ׂשְ יִּ ִמּתֹוְך ָצָרה ְודַֹחק ׁשֶ

ִפים  ים ְמָחְרִפים ּוְמַגּדְ ָאר ָהַעּמִ ֶהם, ּוׁשְ ּלָ ׁשֶ
לּות? ֵאיְך ֱאלֵֹהיֶכם  אֹוָתם: ָמַתי ֵתְצאּו ֵמַהּגָ

ים? ה ָלֶכם ִנּסִ ם ַמְמִציִאים (ְוהֵ  ֵאינֹו עֹוׂשֶ
ַעְצָמם ְואֹוְמִרים, ֹּכה ִתְרֶעה אֹוָתנּו ַּבָּיִמים 

ִּביץ ַּבַּמִים ַהְּקדֹוִׁשים ְלַצֵּנן ָהִראׁשֹוִנים, ֹּכה ַתְר 
ַהֲחִמימּות ֶׁשל ְרָׁשִפים ְוַׁשְלָהבֹות ֶׁשָּלֶהם. ְוֵהם 

-(ְוֵהם ְמַׁשְּבִחים ַלָּקדֹוׁש ְמַׁשְּבִחים ָּכל ֶזה)
א ּומֹוִדים לֹו ִעם ָּכל ַהַּצַער ַוֲאִריכּות הּו-ָּברּו�

ַּבָּיִמים ַהָּגלּות, ְואֹוְמִרים, ֹּכה ִתְרֶעה אֹוָתנּו 
ָהִראׁשֹוִנים, ֹּכה ַתְרִּביץ ִעָּמנּו ַּבָּגלּות ְוִתְגַאל 
אֹוָתנּו ַלְּזַמן ָהַאֲחרֹון. ָּכל ֶזה ֶׁשַבח וֱֶאמּוָנה 

עְֹטָיה ַואֲ  ֶׁשַּמְתִאים ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל) ב ּכְ ִני יֹוׁשֵ

  

ִיׂשְ  .232 ֲעָתא ּדְ ׁשַ עֹוְטָיה, ּבְ ָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּלָ ָרֵאל  ׁשַ
ין ַאר ַעּמִ ְלהֹון, ּוׁשְ ִחיקּו ּדִ (דף   ָקָראן ִמּגֹו ָעאקּו, ּדְ

ְפקּון ִמן  ְמָחְרִפי קצ''ז ע''ב) ְדִפין לֹון, ֵאיָמַתי ּתִ ן ּוְמּגַ
ין.  לּוָתא. ֱאָלֲהכֹון ֵהיְך ָלא ָעִביד ְלכֹון ִנּסִ (ואינון  ּגָ

משכחן גרמייהו ואמרי כה תרעי לון ביומין קדמאין. כה 
במיין קדישין לצננא חמימו דרשפין ושלהובין  תרביץ 

שא  (נ''א ואינון משבחן לקוד  דילהון. ואינון משבחא כל דא) 
בריך הוא ואודן ליה עם כל צערא וארכו דגלותא ואמרי כה תרעי לן  
ביומין קדמאין כה תרביץ עמנא בגלותא ופרוק לנא לזמנא בתראה  

ָנא ָיִתיב  ַואֲ  כל דא שבחא ומיהמנותא תאיבין לון לישראל.) 
ין, ּוְלֵמיַהב לֹון   ד לֹון ִנּסִ עֹוְטָיה, ְוָלא ָיִכיַלת ְלֶמְעּבַ ּכְ

ָפה  נּוְקִמין.   ּה, ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ ִאיהּו ָאִתיב ְלַגּבָ
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ים ְוָלֵתת ָלֶהם   ְולֹא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ִנּסִ
יב ָלּה: ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ְנָקמֹות. הּוא מֵ  ׁשִ

ְך ָצִריְך ְלָכְתבֹו:  סּוק ֶזה ּכָ ים. ּפָ ׁשִ ּנָ ַהיָָּפה ּבַ
ה ָלְך?  ים. ָלּמָ ׁשִ ּנָ ִאם לֹא ֵתְדִעי ַהיָָּפה ּבַ

א, ִאם לֹא ֵתְדִע  ְלַחזֵּק ַעְצֵמְך  -י ָלְך ֶאּלָ
ַנִיְך  יר ּכַֹח ְלָהֵגן ַעל ּבָ לּות ּוְלַהְגּבִ ּגָ ְצִאי  -ּבַ

ִעְקֵבי ַהּצֹאן. ָלךְ  , ְצִאי ָלְך ְלִהְתַחזֵּק ּבְ
ּלֹוְמִדים   ן ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ אֹוָתם ּתִ

 ּתֹוָרה. 

ֵעי ֵליּה, ִאם לֹא ֵתְדִעי   ים. ַהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ׁשִ ּנָ ּבַ
א ִאם לֹ  ים. ָלְך ֲאַמאי. ֶאּלָ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ א ֵתְדִעי ָלְך:  ַהּיָ

ְקָפא ֵחיָלא,   ָגלּוָתא, ּוְלִאּתָ ְרָמְך ּבְ ְקָפא ּגַ ְלַאּתְ
ָנא ַעל בְּ  ְקָפא  ְלַאּגָ ָנְך. ְצִאי ָלְך, ְצִאי ָלְך ְלִאּתָ

אֹוְלֵפי   ן, ּדְ ֵבי ַרּבָ ינֹוקֹות ּדְ ִעְקֵבי ַהּצֹאן. ִאיּנּון ּתִ ּבְ
 ּתֹוָרה. 

ִדיַֹּתִיְך  .233 ישעיה ( ֵאּלוּ  -ּוְרִעי ֶאת ּגְ
ִקים ֵמָהעֹוָלם  כח) ּלְ ְסּתַ ּמִ ָדִים ׁשֶ ָ יֵקי ִמׁשּ ַעּתִ

ִכים ְלֵבית  ִהיא  ְוִנְמׁשָ יָבה ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ ַהְיׁשִ
נֹות  ּכְ ִמׁשְ ְוָקא. ּבְ נֹות ָהרִֹעים. ַעל ּדַ ּכְ ַעל ִמׁשְ
נֹות   ּכְ א ַעל ִמׁשְ ָהרֹוִעים לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ

יַבת ְמַטְטרֹו''ן ל  ָהרִֹעים, ֶזה ְיׁשִ ם ּכָ ָ ׁשּ ׁשֶ
ַהֲחָזִקים ְוִתינֹוקֹות ָהעֹוָלם ּוַמְנִהיֵגי ַהּתֹוָרה  

עֹוָלם הַ  ָכל ַמה ּבָ ר, ּבְ ִאּסּור ְוֶהּתֵ זֶּה ּבְ
ֲהֵרי ִעְקֵבי ַהּצֹאן  ֵני ָהעֹוָלם, ׁשֶ ִריִכים ּבְ ּצְ ֶ ׁשּ

ָאַמְרנּו.  ינֹוקֹות ׁשֶ  אֹוָתם ּתִ

  

ין עַ  .233 ִדּיֹוַתִיְך, ִאּלֵ ָקא  ּוְרִעי ֶאת ּגְ ָדִים, ּדְ ָ יֵקי ִמׁשּ ּתִ
ָכן ְלֵבי ְמִתיְבּתָ  ְ ֵקי ֵמָעְלָמא ְוִאְתַמׁשּ ּלְ א  ִמְסּתַ

ְייָקא,   נֹות ָהרֹוִעים, ַעל ּדַ ּכְ ִאיִהי ַעל ִמׁשְ ָאה, ּדְ ִעּלָ
נֹות   ּכְ א ַעל ִמׁשְ ִתיב, ֶאּלָ נֹות ָהרֹוִעים ָלא ּכְ ּכָ ִמׁשְ ּבְ

ְמַטְטרֹו''ן, א ּדִ א ְמִתיְבּתָ ל   ָהרֹוִעים, ּדָ ן ּכָ ַתּמָ ּדְ
ַהאי  ָעְלָמא, ּוַמְנִהיֵגי אֹוַרְייָתא ּבְ יִפין ִוינֹוִקין ּדְ ּקִ   ּתַ
ֵני   ִאְצְטִריכּו ּבְ ָכל ַמה ּדְ ר, ּבְ ִאיסּור ְוֶהיּתֵ ָעְלָמא ּבְ
ְדַאָמָרן.  ינֹוקֹות ּכִ ָהא ִעְקֵבי ַהּצֹאן ִאיּנּון ּתִ  ָעְלָמא, ּדְ

י ֶאְלָעָזר, ִעְקֵבי ַהּצֹ .234  -אן ָאַמר ַרּבִ
ִאים  ְך ּבָ ַאַחר ּכָ ית ַרב ׁשֶ ְלִמיֵדי ּבֵ ֵאּלּו ּתַ

עֹוָלם ּומֹוְצִאים ּת  ָרה ְוֶדֶרְך  ּבָ ֶדֶרְך ְיׁשָ ֹוָרה ּבְ
ָבִרים   ים ּדְ ׁשִ תּוָחה, ְוַעל ֶזה ֵהם ְמַחּדְ ּפְ
ִכיָנה   ְ ָכל יֹום, ְוׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם ַהׁשּ יִקים ּבְ ַעּתִ

מֹו  יָבה ְלִדְבֵריֶהם, ּכְ ּנֱֶאַמרּוַמְקׁשִ (מלאכי  ׁשֶ
ְך  ג) א, ּכָ י ַאּבָ ָמע. ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ב ה' ַויִּ ַויְַּקׁשֵ

ָבר ֶאָחד.ֶזה בְּ  אי, ְוַהּכֹל ּדָ  ַוּדַ

  

ְלִמיֵדי   .234 י ֶאְלָעָזר, ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ִאיּנּון ּתַ ָאַמר ִרּבִ
ָחן   ּכְ ָעְלָמא, ְוַאׁשְ ָקא ַאְתָיין ְלָבַתר ּבְ ֵבי ַרב, ּדְ ּדְ

א  אֹוַרְייתָ  ִתיָחא, ְוַעל ּדָ ר, ְואֹוְרָחא ּפְ אַֹרח ֵמיׁשָ א ּבְ
ין  ן ִמּלִ ׁשָ א  ִאיּנּון ְמַחּדְ ִכיְנּתָ ָכל יֹוָמא, ּוׁשְ יִקין ּבְ ַעּתִ

ָמה ְדַאּתְ   יהֹון, ּכְ ְרָייא ָעַלְייהּו, ְוַצְייָתא ְלִמּלֵ ׁשַ
א,   (מלאכי ג)  ָאֵמר  י ַאּבָ ָמע. ָאַמר ִרּבִ ׁשְ ב ְיָי ַוּיִ ְקׁשֵ ַוּיַ
ה. ָהכִ  א ַחד ִמּלָ אי, ְוכֹּלָ  י הּוא ַוּדַ

ָבר ַאֵחר ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך  .235 ָלְך  -ּדָ
לּות,  ּגָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ יִּ ָכל ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ה? ֶאּלָ ָלּמָ
תּוב ָלְך.  לּות, ְוַעל ֶזה ּכָ ּגָ ם ּבַ ִהיא ִעּמָ

ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר, ְוֶזהּו  (ישעיה סג) ְוָכתּוב ּבְ
ים, ַהיָָּפה ָלְך. ַהיָָּפה  ׁשִ ּנָ ִהיא ָאְמָרה   -ּבַ

ִהיא ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו ׁשֶ חֹוָרה, ּכְ (שיר השירים  ׁשְ
,   א) חֹוָרה ֲאִני. ְוהּוא ָאַמר ֵאֶליָה: ָיָפה ַאּתְ ׁשְ

  

ָבר ַאחֵ  .235 א  ּדָ ה. ֶאּלָ ר ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך. ָלְך ָלּמָ
הֹון   ָגלּוָתא, ִאיִהי ִעּמְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָכל ֲאָתר ּדְ ּבְ

ִתיב ָלְך, ּוְכִתיב א ּכְ ָגלּוָתא. ְוַעל ּדָ (ישעיה   ּבְ
ָפה   סג)  ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר. ְוָדא הּוא ָלְך. ַהּיָ ּבְ

ָפה, ִאיִהי ַאְמַר  ים, ַהּיָ ׁשִ ּנָ ִאיִהיּבַ א,   ת ּדְ ְמּתָ אּוּכַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  חֹוָרה ֲאִני.   (שיר השירים א)  ּכְ ׁשְ

ָפה   א, ַהּיָ יְרּתָ ּפִ , ׁשַ ּה, ָיָפה ַאּתְ ְוִאיהּו ָאַמר ְלַגּבָ
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ָרגֹות,  ל ַהּדְ ים, ָנָאה ַעל ּכָ ׁשִ ּנָ ָנָאה, ַהיָָּפה ּבַ
 ָיָפה ַאּתְ ַרְעָיִתי. (שם ו) ְוָכתּוב

ין, ּוְכִתיב  ְרּגִ ל ּדַ א ִאיִהי ַעל ּכָ יְרּתָ ּפִ ים, ׁשַ ׁשִ ּנָ (שיר   ּבַ
 ָיָפה ַאּתְ ַרְעָיִתי.  השירים א) 

ָבר .236 ים ַאֵחר ַהיָּ  ּדָ ׁשִ ּנָ טֹוָבה   -ָפה ּבַ
ְטִמירּות   ה טֹובֹות ְלָבֶניָה ּבִ עֹוׂשָ טֹובֹות. ׁשֶ ּבְ
ה  רּוְך הּוא ִהְרּבָ דֹוׁש ּבָ צּוָרה ְגנּוָזה. ְוַהּקָ ּבְ
ה ְלָבֶניָה  ִהיא עֹוׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ טֹוב ָעָליו, ּכָ
ב  צּוָרה ְטִמיָרה ּוְגנּוָזה, ַאף ַעל ּגַ ּבְ

ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ִר ׁשֶ ָראּוי לֹא ְכׁשֵ אן ׁשֶ ים. ִמּכָ
ִנים ְוטֹוב  א ְמַרֶחֶמת ַעל ַהּבָ ִאּמָ ׁשֶ א ּכְ ְלַאּבָ
ר,  ִנְסּתָ ה ְלָבֶניָה ַרֲחִמים ּבְ עֹוׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ לֹו ּכָ

ִרים.  יו לֹא ְכׁשֵ ֲעׂשָ ּמַ ב ׁשֶ  ַאף ַעל ּגַ

  

ִטיבּו.   .236 א ּבְ ים, ַטְבּתָ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָבר ַאֵחר ַהּיָ ּדָ
ֲעִביַד  א  ת ִטיבּו לִ ּדַ ְגִניזּו. ְוקּוְדׁשָ ְטִמירּו ּבִ ְבָנָהא, ּבִ

ֲעִביַדת   ל ַמה ּדַ י ָטב ָעֵליּה, ּכָ ִריְך הּוא ַסּגִ ּבְ
ָרן   ָלא ְמַכׁשְ ב ּדְ ְגִניזּו, ַאף ַעל ּגַ ְטִמירּו ּבִ ִלְבָנָהא ּבִ
א ַרֲחָמא   ד ִאּמָ א ּכַ ִאְתֲחֵזי ְלַאּבָ אן ּדְ עֹוָבִדין. ִמּכָ

ִנין ְותָ  ת ִלְבָנָהא  ִאיב ָעֵליהּ ַעל ּבְ ַעְבּדַ ל ַמה ּדְ  ּכָ
ָרן עֹוָבדֹוי.  ָלא ְמַכׁשְ ב ּדְ ְטִמירּו ַאף ַעל ּגַ  ַרֲחִמין ּבִ

ֵמַהִני ַעל ַמה   .237 א, ּתְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
תּוב ּכָ ֶ ן  (דברים כא) ׁשּ י ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ ּכִ

ְוגֹו'.   סֹוֵרר ּומֹוֶרה ְוגֹו', ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמוֹ 
רּוְך  וְ  דֹוׁש ּבָ ָעה ָאַמר ַהּקָ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ִנינּו ׁשֶ ׁשָ

ה, ִרּבֹון  ֹתב. ָאַמר לֹו ֹמׁשֶ ה ּכְ הּוא ְלֹמׁשֶ
ְך  ה ּכָ יֲַּעׂשֶ ֲעזֹב ֶאת ֶזה, ֵיׁש ָאב ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּתַ
ָחְכָמה  ה ַמְרִחיק ָהָיה ִלְראֹות ּבְ ִלְבנֹו? ּוֹמׁשֶ

דֹוׁש  ָעִתיד ַהּקָ ֶ ל ַמה ׁשּ רּוְך הוּ ּכָ א ִלְבֵני ּבָ
ָבר  ֲעזֹב ּדָ ָרֵאל. ָאַמר, ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ּתַ ְלִיׂשְ
ה, ֲאִני  רּוְך הּוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶזה. ָאַמר לֹו ַהּקָ
ָכר.  ל ׂשָ ֹתב ְוַקּבֵ ה אֹוֵמר. ּכְ ַאּתָ ֶ רֹוֶאה ַמה ׁשּ
ה   ַאּתָ ֶ ה יֹוֵדַע, ַוֲאִני יֹוֵדַע יֹוֵתר. ַמה ׁשּ ַאּתָ

ְקָרא  אֹותֹו ַמעֲ רֹוֶאה, ָעַלי  רֹׁש ַהּמִ ה. ּדְ ׂשֶ
 ְוִתְמָצא.

  

וְהָנא ַעל ַההּוא   .237 ּוַ א, ּתַ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
יב,  ְכּתִ ן סֹוֵרר   (דברים כא)  ּדִ י ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ ּכִ

ּומֹוֶרה ְוגֹו', ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹו', ְוָתֵניָנן,  
ֲעָתא ָאַמר  ְבַהִהיא ׁשַ ִריךְ ּדִ א ּבְ ה  קּוְדׁשָ  הּוא ְלמֹׁשֶ

ִביק   ָעְלָמא, ׁשָ ה, ָמאֵריּה ּדְ תֹוב. ָאַמר ֵליּה מֹׁשֶ ּכְ
ה   ֵדין ִלְבֵריּה. ּומֹׁשֶ ָעִביד ּכְ א ּדְ א, ִאית ַאּבָ ּדָ
א   ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ל ַמה ּדְ ָחְכְמָתא, ּכָ ֵמָרִחיק ֲהָוה ָחֵמי ּבְ

ָרֵאל. ָאַמר, ָמא ִריְך הּוא ִלְבֵני ִיׂשְ ָעְלָמא, ּבְ   ֵריּה ּדְ
ִריְך הּוא   א ּבְ א. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ה ּדָ בֹוק ִמּלָ ׁשְ
ל   תֹוב ְוַקּבֵ ַאּתְ ָאֵמר, ּכְ ה, ֲחֵמיָנא ַמה ּדְ ְלמֹׁשֶ
ַאּתְ ָחֵמי,   יר. ַמה ּדְ ַאְגָרא. ַאת ַיְדַעת ַוֲאָנא ְיַדע ַיּתִ

ח.  ּכַ רֹוׁש ְקָרא ְוִתׁשְ  ָעַלי ַההּוא עֹוָבָדא. ּדְ
ָעה ָרמַ  .238 אֹוָתּה ׁשָ ן ּבְ ז ְליֹוִפיֵא''ל, ַרּבַ

י ָפסּוק   ּתִ ה: ֲאִני ָדַרׁשְ ַהּתֹוָרה, ָאַמר ְלֹמׁשֶ
י ִיְהֶיה ְלִאיׁש  תּוב ּכִ דֹוׁש   -ֶזה. ּכָ ֶזה ַהּקָ

תּוב ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ ה' ִאיׁש   (שמות טו) ּבָ
ן  ָרֵאל. סֹוֵרר ּומֹוֶרה  -ִמְלָחָמה. ּבֵ   - ֶזה ִיׂשְ

תּוב ּכָ ָפָר  (הושע ד) ׁשֶ י ּכְ ה סֵֹרָרה ָסַרר  ּכִ
קֹול ָאִביו ּוְבקֹול  ָרֵאל. ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ּבְ ִיׂשְ

רּוְך הּוא ּוְכֶנֶסת  -ִאּמֹו  דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
תּוב ּכָ רּו ֹאתֹו, ׁשֶ ָרֵאל. ְוִיּסְ ב -(מלכים ִיׂשְ

ל  יז) ַיד ּכָ ָרֵאל ּוִביהּוָדה ּבְ ִיׂשְ ַויַָּעד ה' ּבְ

  

ָנא   .238 ֲעָתא ָרַמז ֵליּה ְליֹוִפיֵא''ל, ַרּבָ ַהִהוא ׁשַ ּבְ
ִר  ה, ֲאָנא ּדָ אֹוַרְייָתא, ָאַמר ְלמֹׁשֶ ָנא ְלַהאי  ּדְ יׁשְ

ִריְך   ְקָרא. א ּבְ א קּוְדׁשָ י ִיְהֶיה ְלִאיׁש, ּדָ ִתיב ּכִ ּכְ
יב, ְכּתִ א   (שמות טו)  הּוא, ּדִ ן, ּדָ ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה. ּבֵ

יב, ְכּתִ ָרֵאל. סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ּדִ י   (הושע ד) ִיׂשְ ּכִ
קֹול   ָרֵאל. ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵמַע ּבְ ָפָרה סֹוֵרָרה ָסַרר ִיׂשְ ּכְ

ִריְך הּוא ּוְכֶנֶסת  ִביו ּוְבקֹול ִאּמוֹ אָ  א ּבְ א קּוְדׁשָ , ּדָ
יב,  ְכּתִ רּו אֹותֹו, ּדִ ָרֵאל. ְוִיּסְ ַעד ְיָי   (מלכים ב יז) ִיׂשְ ַוּיָ
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ַמע ֲאֵליֶהם,  חֶֹזה ְוגֹו'. ְולֹא  ְנִביֵאי ָכל ׁשָ
ְמעּו ֶאל ה' ְוגֹו'. ְוָתְפׂשּו בֹו  תּוב ְולֹא ִיׁשְ ּכָ ׁשֶ

ָמה   -ָאִביו ְוִאּמֹו  ַהְסּכָ ַדַעת ַאַחת, ּבְ ּבְ
 ַאַחת.

ל ְנִביֵאי ָכל חֹוֶזה ְוגֹו'.   ַיד ּכָ ָרֵאל ּוִביהּוָדה ּבְ ִיׂשְ ּבְ
ְמעּו ֶאל ְייָ  יב ְולֹא ִיׁשְ ְכּתִ ַמע ֲאֵליֶהם, ּדִ  ְוגֹו'.  ְולֹא ׁשָ

ָמה  ְוָתְפׂשּו  ַהְסּכָ א ֲחָדא. ּבְ ַדְעּתָ בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו, ּבְ
 ֲחָדא. 

ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל  .239
ַער ְמקֹמֹו. ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו?! ֶאל ִזְקֵני ִעיָרם   ׁשַ
ב! ַמה  ַער ְמקֹוָמם ָהָיה ָצִריְך לֹו ִלְכּתֹ ְוֶאל ׁשַ

עַ זֶּה ֶאל ִזְקנֵ  א, י ִעירֹו, ְוֶאל ׁשַ ר ְמקֹמֹו? ֶאּלָ
רּוְך הּוא. ְוֶאל   -ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו   דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ

ַער ְמקֹמֹו  ָרֵאל. ִזְקֵני ִעירֹו  -ׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ זֹו ּכְ
ֵאּלּו ָיִמים ִראׁשֹוִנים, ָיִמים   -

יֵקי ַער ְמקֹמֹו  (ָסֵבי) ַעּתִ ֶזה מּוַסף  -ַהּכֹל. ׁשַ
ת.  ּבָ  ׁשַ

  

ַער ְמקֹומֹו.  ְוהֹוִציאּו אֹותוֹ  .239  ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ
ַער ְמקֹוָמם,   ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו, ֶאל ִזְקֵני ִעיָרם, ְוֶאל ׁשַ
ַער ְמקֹומֹו.   ֵעי ֵליּה, ַמאי ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו, ְוֶאל ׁשַ ִמּבָ
ִריְך הּוא, ְוֶאל  א ּבְ א קּוְדׁשָ א, ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו, ּדָ   ֶאּלָ

א ַער ְמקֹומֹו, ּדָ ין   ׁשַ ָרֵאל. ִזְקֵני ִעירֹו, ִאּלֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
יִקין  א.   (ס''א סבין)  יֹוִמין ַקְדָמִאין, יֹוִמין ַעּתִ כֹּלָ ּדְ
ת.  ּבָ א מּוַסף ׁשַ ַער ְמקֹומֹו, ּדָ  ׁשַ

ם  .240 ּלָ ּכֻ ב ׁשֶ ל ֶזה, ַאף ַעל ּגַ ְוִעם ּכָ
ין ְלַמְעָלה הּוא,   ין יֹוְדִעים, ּדִ ית ּדִ ּבֵ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ל ִא  ָרֵאל ְואֹוֲחִזים ׁשֶ א ְקרֹוִבים ֵהם ְלִיׂשְ ּמָ
ין  ֶהם, ְוָכל ָקרֹוב לֹא ָדן ּדִ ּבָ

, ּוָפסּול הּוא ְלִדין. (ִלְקרֹוָביו) ִלְקרֹוִבים
תּוב? ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל  ה ַמה ּכָ ִחּלָ ּתְ ּבַ

דֹוׁש בָּ  ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ַער ְמקֹמֹו. ּכֵ רּוְך הּוא ׁשַ
ֵהם ְקרֹוִבים, ִמ  ַער  ׁשֶ ַ ין ִמׁשּ ק ַהּדִ יָּד ִסּלֵ

תּוב ַאֲחָריו? ְוָאְמרּו ֶאל ִזְקֵני  ְמקֹומֹו. ַמה ּכָ
ַער ְמקֹומֹו לֹא ָכתּוב,  ִעירֹו, ְלחּוד. ְוֶאל ׁשַ

א ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו.  ֶאּלָ

  

ינָ  .240 א ַיְדִעין, ּדִ כֹּלָ ב ּדְ א, ַאף ַעל ּגַ ל ּדָ א  ְוִעם ּכָ
ִגין ּדְ  א ִאיהּו, ּבְ א ְקִריִבין ִאיּנּון  ְלֵעיּלָ ִאּמָ יָנא ּדְ ֵבי ּדִ

יָנא   ִאין ּדִ הּו, ְוָכל ָקִריב ָלא ּדָ ָרֵאל, ְוַאֲחִדין ּבְ ְלִיׂשְ
, ּוָפסּול ִאיהּו ְלִדיָנא.  (לקריביה)  ִלְקִריִבים 

ַער   ִתיב, ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ ַקְדִמיָתא ַמה ּכְ ּבְ
ִר ְמקֹומֹו,  א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ִאיּנּון  ּכֵ יְך הּוא ּדְ

ִתיב   ַער ְמקֹומֹו, ַמה ּכְ ַ יָנא ִמׁשּ ְקִריִבין, ִמּיָד ָסִליק ּדִ
ְתֵריּה, ְוָאְמרּו ֶאל ִזְקֵני ִעירוֹ  (דף קצ''ח  ּבַ

א ֶאל   ע''א) ִתיב, ֶאּלָ ַער ְמקֹומֹו ָלא ּכְ ְלחֹוד. ְוֶאל ׁשַ
 ִזְקֵני ִעירֹו. 

ל שְׁ  .241 אי, ְולֹא ׁשֶ ֵננּו ֶזה, ַוּדַ ָאר ּבְ
קֵֹלנּו.  ים. סֹוֶרה ּוֹמֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ּבְ ָהַעּמִ
ַהְתָחָלה לֹא ָכתּוב זֹוֵלל  ֲהֵרי ּבַ ֹוֶנה ׁשֶ ַמה ׁשּ
א  תּוב זֹוֵלל ְוסֵֹבא? ֶאּלָ ְך ּכָ ְוסֵֹבא, ְוַאַחר ּכָ
ָרֵאל ִלְהיֹות סֹוֵרר ּוֹמֶרה    ִמי ָגַרם ָלֶהם ְלִיׂשְ

ְגלַ  ַמִים? ּבִ ָ ׁשּ ּבַ הּוא זֹוֵלל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ל ׁשֶ
תּוב ּכָ ים, ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ׁשְ (תהלים  ְוסֵֹבא ּבִ

יֶהם,   קו) ְלְמדּו ַמֲעׂשֵ ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַויִּ ַויִּ
ֲחוּו,  (במדבר כה) ְוָכתּוב ּתַ ׁשְ ַויֹּאַכל ָהָעם ַויִּ

עוֹ  ׁשֶ ִתיָּה ּכְ ר ִויסֹוד ֲאִכיָלה ּוׁשְ ִעּקַ ים ׁשֶ ׂשִ

  

ין. סֹוֵרר   .241 ַאר ַעּמִ ׁשְ אי, ְוָלאו ּדִ ֵנינּו ֶזה וּדַ ּבְ
ָהא   ָנא, ּדְ קֹוֵלנּו. ַמאי ׁשְ ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵמַע ּבְ

ִתיב זֹולֵ  ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ִתיב  ּבְ ל ְוסֹוֵבא, ּוְלָבַתר ּכְ
ָרֵאל, ְלֶמֱהִוי    זֹוֵלל  ִרים ְלהּו ְלִיׂשְ א ַמאן ּגָ ְוסֹוֵבא. ֶאּלָ

ִאיהּו   ִגין ּדְ ַמּיָא, ּבְ ִבׁשְ י ֲאבּוהֹון ּדְ סֹוֵרר ּומֹוֶרה ְלַגּבֵ
יב,  ְכּתִ ין ּדִ ַאר ַעּמִ ׁשְ (תהלים   זֹוֵלל ְוסֹוֵבא, ּבִ

לְ  קו)  ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוּיִ יֶהם ּוְכִתיב  ַוּיִ ְמדּו ִמַמֲעׂשֵ
ִעָקָרא ִויסֹוָדא ֲאִכיָלה  ַוּיֹאכַ  ֲחוּו, ּדְ ּתַ ל ָהָעם ְוִיׁשְ
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ים. ֶזה גֹוֵר  ָאר ָהַעּמִ ׁשְ ן ּבִ ם ָלֶהם ִלְהיֹות ּבֵ
ַמִים.  ָ ׁשּ ּבַ  סֹוֵרר ּוֹמֶרה ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

ִרים לֹון,   א ּגָ ין. ּדָ ַאר ַעּמִ ׁשְ ין ּבִ ד ַעְבּדִ ה, ּכַ ִתּיָ ּוׁשְ
א.  ַמּיָ ִבׁשְ י ֲאבּוהֹון ּדְ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ְלַגּבֵ  ְלֶמֱהִוי ּבֶ

י ִעירֹו ְוַעל ֶזה,  .242 ל ַאְנׁשֵ ּוְרָגֻמהּו ּכָ
ָהיּו ָבֲאָבִנים. ֵאלֶּ  ים ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ה ּכָ

ֲאָבִנים, ְוסֹוְתִרים ֶאת  ִעים אֹוָתם ּבַ ְמַקּלְ
ִלים, ְולֹא  ְגּדָ ִצים ֶאת ַהּמִ ַהחֹומֹות ּוְמַנּתְ
ה, ָאז  ַמע ֹמׁשֶ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ לּום. ּכֵ מֹוִעיל ָלֶהם ּכְ

ה זֹו. ָרׁשָ ַתב ּפָ  ּכָ

  

י ִעיר  .242 ל ַאְנׁשֵ א ּוְרָגמּוהּו ּכָ ֹו ָבֲאָבִנים.  ְוַעל ּדָ
ֲאָבִנים,   ִעין ְלהּו ּבָ ֲהוֹו ְמַקּלְ ין, ּדַ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ין ּכָ ִאּלֵ
ִלין, ְוָלא ֵמָהֵני לֹון   ִצין ִמְגּדָ ְוַסְתִרין ׁשּוִרין, ּוְמַנּתְ

ְר  ַתב ּפַ ֵדין, ּכָ ה ּכְ ַמע מֹׁשֶ ׁשָ יָון ּדְ לּום. ּכֵ א. ּכְ א ּדָ ּתָ  ׁשְ

ל ֶזה  .243 נָּ  - ְוִעם ּכָ ים, טֹוָבה ַהיָָּפה ּבַ ׁשִ
ִעְקֵבי  ְנׁשֹות ָהעֹוָלם. ְצִאי ָלְך ּבְ ָדה ּבִ ְוִנְכּבָ

ַאְרנּו  ֵנִסיֹּות   -ַהּצֹאן, ֲהֵרי ּבֵ י ּכְ ּתֵ ֵאּלּו ּבָ
ִדיַֹּתִיְך  י ִמְדָרׁשֹות. ּוְרִעי ֶאת ּגְ ֵאּלּו  -ּוָבּתֵ

י ל ּבֵ ּלֹא ָטֲעמּו ַטַעם ִתינֹוקֹות ׁשֶ ן ׁשֶ ת ַרּבָ
עֹוָלם. עַ  נֹות ָהרִֹעים ֵחְטא ּבָ ּכְ ֵאּלּו  -ל ִמׁשְ

יבֹות. י ְיׁשִ ֵדי ִתינֹוקֹות ְוָראׁשֵ  ְמַלּמְ

  

יָרא   .243 ים, ָטָבא ְוַיּקִ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ א ַהּיָ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ָהא   ָעְלָמא. ְצִאי ָלְך ּבְ ים ּדְ ׁשִ ּנָ ּבַ

ֵנִסּיֹות ּוָבֵתי ִמְדָרׁש אֹוִקיְמ  י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֹות. ּוְרִעי  ָנא, ִאּלֵ
ָלא ָטֲעמּו ַטַעם   ֵבי ַרב, ּדְ ין ַיּנּוֵקי ּדְ ִדּיֹוַתִיְך, ִאּלֵ ֶאת ּגְ
ין   נֹות ָהרֹוִעים, ִאּלֵ ּכְ ָעְלָמא. ַעל ִמׁשְ חֹוָבא ּבְ

יבֹות.  י ְיׁשִ ינֹוקֹות ְוֵריׁשֵ ֵדי ּתִ  ְמַלּמְ
ָבר   .244 נֹות ָהרִֹעים, ָחֵסר  ּדָ ּכְ ַאֵחר ַעל ִמׁשְ
ֵאּלּו ַמְלֵכי ָהֱאמֹוִרי   אֹוָתם ָרִעים -ו' 

ָרֵאל ֶאת ַאְרָצם ִלְרעֹות   ְקחּו ִיׂשְ ּלָ ׁשֶ
ָרֵאל ֶאֶרץ  ִמְקֵניֶהם, ּוְלֵבית ִמְרֶעה ָנַתן ִיׂשְ
ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה   ָהָאֶרץ ׁשֶ ָלק ׁשֶ ַמע ּבָ זֹו. ָאז ׁשָ

ְך, ָעׂשּו יִ  ל ּכָ ָרֵאל ְקָרב ֶזה ְוָסְתרּו ּכָ ׂשְ
מּוָה בֵּ  ָ ׂשּ ית ִמְרֶעה. ָאז אֹוָתּה, ַעד ׁשֶ

ף ִאּתֹו  ּתֵ ל, ְוׁשִ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ
ְלָעם.  ֶאת ּבִ

  

נֹות ָהרֹוִעים, ָחֵסר ו'.   .244 ּכְ ָבר ַאֵחר ַעל ִמׁשְ ּדָ
ין ַמְלֵכי ָהֱאמֹוִרי, ּדְ  ין, ִאּלֵ יׁשִ ָרֵאל  ִאיּנּון ּבִ ָנְטלּו ִיׂשְ

ְלהֹון, ְלַרְעָיא ִמְקֵניהוֹ  ן, ּוְלֵבי ַמְרֶעה ָיַהב  ַאְרָעא ּדִ
ַאְרָעא   ָלק, ּדְ ַמע ּבָ ֵדין ׁשָ א. ּכְ ָרֵאל ַאְרָעא ּדָ ִיׂשְ
א,   ָרֵאל ְקָרָבא ּדָ ְך, ָעְבדּו ִיׂשְ ל ּכַ יָבא ּכָ ֲהַות ֲחׁשִ ּדַ

י ַמְרֶעה. כְּ  וּו ָלּה ּבֵ ׁשָ ל  ְוַסְתרּו ָלּה, ַעד ּדְ ּדַ ּתְ ֵדין ִאׁשְ
ף  ּתַ ל, ְוׁשָ ּדַ ּתְ ִאׁשְ ָכל ַמה ּדְ ֲהֵדיּה ְלִבְלָעם. ּבְ  ּבַ

ַתח, .245 י ִחְזִקיָּה ּפָ ָלק. ַרּבִ (ישעיה  ַויְַּרא ּבָ
ט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה  נו) ּפָ ְמרּו ִמׁשְ ּכֹה ָאַמר ה' ׁשִ

ה ֲחִביִבים   ּמָ י ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי ְוגֹו'. ּכַ ּכִ
ָרֵאל ִלפְ  ַאף ַעל ִיׂשְ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵני ַהּקָ
ָחְטאוּ  ב ׁשֶ ָכל  ּגַ ְלָפָניו ְוחֹוְטִאים ְלָפָניו ּבְ

ָרֵאל ְזדֹונֹות  ה ְלִיׂשְ ַעם ּוַפַעם, הּוא עֹוׂשֶ ּפַ
ָגגֹות. ׁשְ  ּכִ

  

ַתח, .245 ה ּפָ י ִחְזִקּיָ ָלק, ִרּבִ ְרא ּבָ ּכֹה   (ישעיה נו) ַוּיַ
ט ּפָ ְמרּו ִמׁשְ י ְקרֹוָבה   ָאַמר ְיָי ׁשִ ַוֲעׂשּו ְצָדָקה ּכִ

מָ  א  ְיׁשּוָעִתי ְוגֹו'. ּכַ י קּוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ה ֲחִביִבין ִיׂשְ
יּה, ְוָחִבין   ִאיּנּון ָחאבּו ַקּמֵ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ִריְך הּוא, ּדְ ּבְ
ָרֵאל,   ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ִאיהּו ָעִביד לֹון ְלִיׂשְ יּה ּבְ ַקּמֵ

ָגגֹות ׁשְ  . ְזדֹונֹות ּכִ
ה   .246 לֹׁשָ ְוָכְך ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ׁשְ
עֲ  נוּ ׁשַ ּקְ ָנה:  (ֲחָכִמים) ֵרי ִדין ּתִ ׁשְ ִסְדֵרי ַהּמִ ּבְ

ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין,  -ֶאָחד  ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ
  

ֵבי   .246 יִנין ּבָ ַלת ּדִ ְוָהִכי ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ּתְ
ינוּ  ּקִ יָנא, ּתַ ִסְדֵרי ַמְתִניָתא. ֲחָדא,   (ס''א רבנן)  ּדִ ּבְ
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ִני   ֹור ְוכּו'. ׁשֵ י   -ַהׁשּ ִליׁשִ ְמְצָאה. ׁשְ ּנִ ית ׁשֶ ַטּלִ
ִפים ְוסֹוד ֲאֵבָדה. ָמה הַ  - ּתָ א ׁשֻ ַעם? ֶאּלָ ּטַ

ָכל ְזַמן עֹושֶׂ  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ
רּו  ּדְ ּסִ ָגגֹות, ְוֵאּלּו ׁשֶ ׁשְ ָרֵאל ְזדֹונֹות ּכִ ְלִיׂשְ

בֹות  לֹׁש ּבָ ל ׁשָ ָניֹות ׁשֶ תּוב  -ִמׁשְ ֶרְך ַהּכָ ּדֶ
תּוב ּכָ ַבר  (שמות כב) ָנְקטּו, ׁשֶ ל ּדְ ַעל ּכָ

ּלֹא ְבזָ  ע ׁשֶ ׁשַ ע, ְוֶזהּו ּפֶ ׁשַ דֹון, ּוַמהּו? ַעל ּפֶ
ה  בָ  -ׁשֹור, ַעל ֲחמֹור, ַעל ׂשֶ א, ֶזה ּבָ א ַקּמָ

ְלָמה  ָבִרים. ַעל ׂשַ אֹוָתם ּדְ אן הּוא ּבְ ּכָ  -ׁשֶ
ל ֲאֵבָדה  ָבא ְמִציָעא. ַעל ּכָ ָבא  -זֹו ּבָ זֹו ּבָ

ית.  ִליׁשִ  ׁשְ

ְנָייָנא,  ַקְד  ֹור ְוכּו'. ּתִ ע ָאבֹות ְנִזיִקין ַהׁשּ ַאְרּבַ ִמיָתא, ּבְ
ִפין ְוָרָזא   ִליָתָאה, ׁשּוּתָ ַכח. ּתְ ּתְ ִאׁשְ ַטִלית ּדְ
ִריְך הּוא   א ּבְ א, קּוְדׁשָ ֲאֵביָדה. ַמאי ַטְעָמא. ֶאּלָ ּדַ
ָגגֹות.   ׁשְ ָרֵאל ְזדֹונֹות ּכִ ָכל ִזְמָנא, ָעִביד לֹון ְלִיׂשְ ּבְ

רּו,  ְוִאיּנוּ  ֵבי, ָהִכי ִסּדְ ְתָלָתא ּבָ רּו ַמְתִניִתין ּדִ ִסּדְ ן ּדְ
יב,  ְכּתִ ְקָרא ַנְקטּו, ּדִ ל   (שמות כב) אַֹרח ּדִ ַעל ּכָ

ָזדֹון, ּוַמאן   ָלאו ּבְ ע ִאיהּו ּדְ ׁשַ ע, ְוַהאי ּפֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ּדְ
ָבא ָקָמא,  אִ  א ּבָ ה, ּדָ יהּו. ַעל ׁשֹור, ַעל ֲחמֹור, ַעל ׂשֶ

ָהָכא הּוא בְּ  ָבא  ּדְ א ּבָ ְלָמה, ּדָ ין. ַעל ׂשַ ִאיּנּון ִמּלִ
ִליָתָאה. ָבא ּתְ א ּבָ ל ֲאֵבָדה, ּדָ  ְמִציָעא, ַעל ּכָ

יַע  .247 ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ תּוב ָלַקח. ׁשֶ ֶרְך ַהּכָ ּדֶ ׁשֶ
ית  ְלָבָבא ְמִציָעא, ָהָיה אֹוֵמר: ֵראׁשִ

ְמָצא  ּנִ יָון ׁשֶ ה? ּכֵ ית זֹו ָלּמָ ְקחּו ְבַטּלִ ּלָ ׁשֶ
יַני, ָפסּוק, אָ  ה ִמּסִ אי זֹו ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ַמר: ַוּדַ

ְבֵרי ֲחָכִמים.  ל ּדִ  ּוֵבֲארּו ּכָ

  

ַכד ָמָטא ְלָבָבא   .247 אַֹרח ְקָרא ַנְקטּו. ּדְ ּדְ
ָקא ַנְקטּו בְּ  ירּוָתא ּדְ ַטִלית  ְמִציָעא, ֲהָוה ָאַמר, ׁשֵ

א   אי ּדָ ַכח ְקָרא, ָאַמר, וּדַ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ א, ֲאַמאי. ּכֵ ּדָ
ָנן.הֲ  ַרּבָ י ּדְ ל ִמּלֵ יַני, ּוִביֲארּו ּכָ ה ִמּסִ  ָלָכה ְלמֹׁשֶ

ָכל ָמקֹום  .248 ֹוֶנה ּבְ ּכֹה ָאַמר ה'. ַמה ׁשּ
ה   תּוב ּכֹה ָאַמר ה', ּוְבֹמׁשֶ ּכָ ל ְנִביִאים ׁשֶ ׁשֶ

ְך? ֶאלָּ  בּוָאתֹו ָהְיָתה לֹא ָכתּוב ּכָ ּנְ ה ׁשֶ א ֹמׁשֶ
ִאיָרה שֶׁ  ְקַלְרָיה ַהּמְ ַמְעָלה,  ִמּתֹוְך ַאְסּפַ ּלְ

ִביִאים   ָאר ַהּנְ לֹא ָכתּוב ּבֹו ּכֹה. ֲאָבל ׁשְ
ּלֹא  ְקַלְרָיה ׁשֶ ִאים ִמּתֹוְך ַאְסּפַ ָהיּו ִמְתַנּבְ ׁשֶ

אּו ִמּתֹוְך ּכֹה. (ְלַהְראֹות  ְמִאיָרה, ִהְתַנּבְ
ֶאָחד ְללֹא ֵפרּוד, ֶׁשַאף ַעל ַּגב  ֶׁשַהֹּכל הּוא

 . א ִמּתֹו� ֹּכה)ֶׁשָאְמרּו ְוכּו', לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ 

  

ְנִביֵאי,   .248 א ּדִ ָכל ּדּוְכּתָ ָנא ּבְ ּכֹה ָאַמר ְיָי, ַמאי ׁשְ
א,   ִתיב ָהִכי. ֶאּלָ ה ָלא ּכְ יב ּכֹה ָאַמר ְיָי, ּוְבמֹׁשֶ ְכּתִ ּדִ

ֲהַות  ה ּדַ ַנֲהָרא  מֹׁשֶ ְקַלְרָיאה ּדְ ְנִביאּוֵתיּה ִמּגֹו ַאְסּפַ
יּה ּכֹה.   ִתיב ּבֵ א, ָלא ּכְ ְלֵעיּלָ ַאר ְנִביִאים,  ּדִ ֲאָבל ׁשְ

ָלא ַנֲהָרא, ָנִביאּו   ְקַלְרָיאה ּדְ ִאין ִמּגֹו ַאְסּפַ ֲהוֹו ְמַנּבְ ּדַ
(נ''א לאחזאה דכלא איהו חד בלא פירודא דאף על גב   ִמּגֹו ּכֹה. 
 לא אמרו אלא מגו כ''ה) דאמרו וכו',  

י ֶאת ָהָעם ַהזֶּה  .249 ה ְלָכה ּנָא ָאָרה ּלִ ְוַעּתָ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָאַמר אֹותֹו ְוגֹו'. ְוַעּתָ  ה, ַרּבִ

ָעה עֹוֶמֶדת ִלי ַלֲעׂשֹות ַמה  ָ אי ַהׁשּ ע, ַוּדַ ָרׁשָ
ֲאִני רֹוֶצה. ָרָאה, ְולֹא ָרָאה ָיֶפה. ָרָאה   ֶ ׁשּ
ָרֵאל ַעל ָידוֹ  ׂשְ ה ֲאָלִפים נֹוְפִלים ִמיִּ ּמָ  ּכַ
ָעה עֹוֶמֶדת ִלי,   ָ אי ַהׁשּ ִלְזַמן מּוָעט, ָאַמר, ַוּדַ

ה, ְולֹא ִבְזַמן ַאֵחר.ְוָלכֵ   ן ְוַעּתָ

  

י ֶאת   (במדבר כ''ב)  .249 ה ְלָכה ָנא ָאָרה ּלִ ְוַעּתָ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָאַמר   ה, ִרּבִ ה ְוגֹו'. ְוַעּתָ ָהָעם ַהּזֶ

יָמא ִלי  ֲעָתא ַקּיְ אי ׁשַ ע, ַוּדַ ד ַמה  ַההּוא ָרׁשָ ְלֶמְעּבַ
ֵעי. ָחָמא, ְוָלא ָחָמא ָיאּות. חָ  ֲאָנא ּבָ ָמה  ּדַ ָמא ּכַ

ָרֵאל ַעל ְידֹוי ִלְזַמן ְזֵעיר, ָאַמר   ַאְלִפין ַנְפִלין ִמִיׂשְ
ה,   ְך ְוַעּתָ יֵמי ִלי. ּוְבִגין ּכָ ְעָתא ַקּיְ א ׁשַ ּתָ אי ַהׁשְ ַוּדַ

ִזְמָנא ַאֲחָרא.   ְוָלא ּבְ
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ב! ַמה זֶּה  ְלָכה?! ֵלְך ָהָיה לוֹ  .250  ִלְכּתֹ
ַרֵחף  ְלָכה? ָאַמר, ְנָזֵרז ַעְצֵמנּו ְלאֹותוֹ  ּמְ ׁשֶ

ה   מֹו ּכֹ''ה. ְוַעּתָ ְ ׁשּ ְכָנָפיו ֲעֵליֶהם ְלאֹותֹו ׁשֶ ּבִ
אֹותֹו ּכֹ''ה. (ְוַעָּתה ְלָכה,  ְלָכה, ַנֲערְֹך ְקָרב ּבְ

 . ְוַעָּתה ַלָּׁשָלל מֹוָאב) ב ג)-(מלכים ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר

  

ֵרז  לְ  .250 ֵעי ֵליּה, ַמאי ְלָכה. ָאַמר, ִנְזּדָ ָכה, ֵלְך ִמּבָ
ְר  ַגְדּפֹוי ָעַלְייהּו, ְלַההּוא  ּגַ ָרִחיף ּבְ ַמן ְלַההּוא ּדְ

ַההּוא   ח ְקָרָבא ּבְ ה ְלָכה, ִנּגַ ֵמיּה ּכֹ''ה. ְוַעּתָ ׁשְ ּדִ
ועתה   (מלכים ב' ג')  (ועתה לכה כמה דאת אמר ּכֹ''ה. 

 לשלל מואב) 
עֹוָלם ִמי   .251 ה לֹא ָהָיה ּבָ ָאַמר, ַעד ַעּתָ

ְגַלל אוֹ  יָּכֹול ָלֶהם, ּבִ עֹוֵמד ׁשֶ ְטרֹון ׁשֶ תֹו ַהּפַ
ָעה עֹוֶמֶדת ָלנּו, ְלכֹה  ָ ַהׁשּ ֵעת ׁשֶ ֲעֵליֶהם. ּכָ
ע ְלכֹ''ה   ה ְקָרב. ְוָכל ֲעַצת אֹותֹו ָרׁשָ ַנֲעׂשֶ
ֶרה ּכֹה. ֶאֱעקֹר   תּוב ְוָאֹנִכי ִאּקָ ּכָ ָהְיָתה, ׁשֶ

ֵעָצה   ֶאת ֵניֶהם ּבְ קֹוָמּה. ּוׁשְ אֹוָתּה ּכֹה ִמּמְ
ּנֱֶאַמרָרָעה ָהיּו ַלּכֹה ַהזּ  מֹו ׁשֶ (תהלים  ֹו, ּכְ

ֲהֵרי ַאַחר  ב) יחֹו. לֹא ָיְדעּו ׁשֶ ַעל ה' ְוַעל ְמׁשִ
ֲעֹקר אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם. ְך ַהּכֹה ַהזֹּו ּתַ  ּכָ

  

א ָלא ֲהָוה  .251 ּתָ ָעְלָמא ַמאן  ָאַמר, ַעד ַהׁשְ ּבְ
יָמא ָעַלְייהוּ  ַקּיְ ְטרֹוָנא ּדְ ִגין ַההּוא ּפַ ֵייכּול ְלהּו, ּבְ ,  ּדְ

יד ְקָרָבא.   ְעּבֵ יָמא ָלן, ְלכֹה ּנַ א ַקּיְ ְעּתָ ׁשַ א ּדְ ּתָ ַהׁשְ
יב ְוָאנִֹכי   ְכּתִ ע ְלכֹ''ה ֲהָוה, ּדִ ַההּוא ָרׁשָ ְוָכל ֵעיָטא ּדְ

ֶרה ּכֹה ַאְעָקר ְלַההּוא ּכֹה ֵמאַ  ְתֵריּה. ְוַתְרַווְייהּו  ִאּקָ
ָמה ְדַאּתְ   א ְלַהאי ּכֹה ֲהוֹו, ּכְ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ ּבְ

ָהא   (תהלים ב) ָאֵמר  יחֹו, ָלא ָיְדעּו ּדְ ַעל ְיָי ְוַעל ְמׁשִ
 ְלָבַתר, ַהאי ּכֹ''ה ַאְעָקר לֹון ֵמָעְלָמא.

י. ְוִכי ַעד אֹוָתּה  .252 ּנִ י ָעצּום הּוא ִמּמֶ ּכִ
ָעה ֵאיֹפה ָעְרכוּ  חּו אֹותֹו? ׁשָ  ְקָרב ּבֹו ְוִנּצְ

ם ְוָהיּו ְגבָ  ׁשּו ְבַחְרּבָ ֵאיֶזה ָמקֹום ִנְפּגְ ִרים  ּבְ
י   בּוָרָתם? ַמה זֶּה ּכִ ִגּבֹוִרים ְלַהְראֹות ּגְ ּכְ
ע ָהָיה  א אֹותֹו ָרׁשָ י? ֶאּלָ ּנִ ָעצּום הּוא ִמּמֶ
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ָחָכם ְוָרָאה ְלֵמָרחֹוק. ָרָאה ֶאת ּדָ

א ֵמרוּ  ּבָ ַאְרֵיה,  ׁשֶ יף ּכְ ּקִ ּבֹור ּתַ ת ַהּמֹוֲאִביָּה ּגִ
יִפים ְוִנצַּ  ּקִ ה ְקָרבֹות ּתַ ח ֶאת מֹוָאב, ְוָעׂשָ

ַחת ַרְגָליו. ָאַמר, ָעצּום הּוא.  ם אֹוָתם ּתַ ְוׂשָ
בּוָרה, ֶמֶלְך ֶאָחד ֵמֶהם  יַָּרׁש אֹוָתּה ּגְ אֹותֹו ׁשֶ

ִמיד ֶאת מֹוָאב. נּו ְלַהׁשְ  ֵיֵצא ֵמִאּתָ

  

ֲעָתא ָאן  כִּ  .252 י. ְוִכי ַעד ַההּוא ׁשַ ּנִ י ָעצּום הּוא ִמּמֶ
יּה ְקָרָבא ְונָ  ָאן ֲאָתר ַאְעָרעּו ַאָגחּו ּבֵ ְצחּו ֵליּה. ּבְ

ְבִרין ְלהֹון, ַוֲהוּו ּגַ א ּדִ ַחְרּבָ ִרין   (דף קצ''ח ע''ב)  ּבְ ִגּבָ ּכְ
י ָעצּום הּוא   ְלהֹון. ַמאי ּכִ א ּדִ בּוְרּתָ ְלַאֲחָזָאה ּגְ

י ּנִ ים ֲהָוה, ְוָחֵמי  ִמּמֶ ע ַחּכִ א ַההּוא ָרׁשָ . ֶאּלָ
א, ּדְ  ָאֵתי ֵמרּות  ְלֵמָרִחיק, ָחָמא ְלָדִוד ַמְלּכָ

ַאְרֵיה, ְוָעִביד ְקָרִבין   יף ּכְ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַהּמֹוָאִבָיה, ּגִ
חֹות ַרְגלֹוי. ָאַמר   י לֹון ּתְ ּוִ יִפין, ְוָנַצח ְלמֹוָאב, ְוׁשַ ּקִ ּתַ

יָ  א, ַחד  ָעצּום הּוא. ַההּוא ּדְ בּוְרּתָ ְרָתא ַההּוא ּגְ
יָצָאה ְלמוֹ  ְלהֹון, ִמיָנן ִיּפּוק ְלׁשֵ א ּדִ  ָאב. ַמְלּכָ

ְך ָהָיה   .253 סּוק ֶזה ּכָ ה ּבֹו. ּפָ אּוַלי אּוַכל ַנּכֶ
ה ּבֹו, אֹו אּוַלי  לֹו לֹוַמר: אּוַלי אּוַכל ַאּכֶ
ע ָהָיה ָחָכם.  א אֹותֹו ָרׁשָ ה ּבֹו. ֶאּלָ נּוַכל ַנּכֶ
יף  ּקִ ל ַאְרֵיה ּתַ ָאַמר, ָרִאיִתי ָיד ַאַחת ׁשֶ

רּוׂש ֶרֶגל ָך , ִאם אּוַכל ִע (ָיד) ֶאָחד, ּפְ ּמְ
ר ְתַחּבֵ ּנִ ֵניֶהם (ְׁשֵנינּו) ׁשֶ ְוִנְגַרע   (ְוִנְתַחֵּבר) ׁשְ

ּלֹא ָיֹבא אתֹו  ֵמאֹותֹו ַאְרֵיה ָיד זֹו, ַעד ׁשֶ
ֶמֶלְך ָלעֹוָלם ְולֹא ְיָגֵרׁש ֶאת מֹוָאב 

קֹומֹו.  ִמּמְ

  

ה ּבֹו. ַהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליּה   .253 אּוַלי אּוַכל ַנּכֶ
ה  ְלֵמיַמר, אּוַלי אּוכַ  ה ּבֹו. אֹו אּוַלי נּוַכל ַנּכֶ ל ַאּכֶ

ים, ָאַמר, ֲחֵמיָנא   ע ֲהָוה ַחּכִ א ַההּוא ָרׁשָ ּבֹו. ֶאּלָ
יָפא,   ּקִ ַחד ַאְרָיא ּתַ ְיָדא ֲחָדא, ּדְ

ִרישׂ  ְך,  (ידא)  ָלא ַרגְ  (קע''ב) ּפָ , ִאי ִאיכּול ִעּמָ
ר  ִנְתַחּבָ ְרַווְייהוּ  (ס''א תרוונא)  ּדְ ְוִנְגַרע   (ונתחבר) ּתַ

א  מֵ  א, ַעד ָלא ֵייֵתי ַההּוא ַמְלּכָ ַההּוא ַאְרֵיה ְיָדא ּדָ
ָרְך ַית מֹוָאב ֵמַאְתֵריּה.   ְלָעְלָמא, ְוָלא ִיּתְ
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י? ָאַמר ַרבִּ  .254 י. ַמה זֶּה ָאָרה ּלִ י ָאָרה ּלִ
י ְלׁשֹונֹות ָאַמר  ּתֵ ׁשְ ע ּבִ א, אֹותֹו ָרׁשָ ַאּבָ

י, ְוֶאָחד אָ  ַמר ְלִבְלָעם. ֶאָחד ָאַמר ָאָרה ּלִ
א ָאַמר לֹו,  ין ֶזה ָלֶזה? ֶאּלָ י. ַמה ּבֵ ָקָבה ּלִ
ים,  י ְנָחׁשִ ֵפי ָראׁשֵ ִבים ְוִכׁשְ י ֲעׂשָ ָאָרה ּלִ
יָון  ִפים. ּכֵ ְ ַכׁשּ ְקֵדַרת ַהּמְ ים אֹוָתם ּבִ ְוׂשִ

ב ְוָאַמר ּוְלָכה שֶׁ  ִפיו, ׁשָ ּכֹחֹו יֹוֵתר ּבְ ָרָאה ׁשֶ
י.  ָנא ָקָבה ּלִ

  

י, ַמאי ָאָר  .254 א,  ָאָרה ּלִ י ַאּבָ י. ָאַמר ִרּבִ ה ּלִ
ֵני ָקָאַמר ְלִבְלָעם. ַחד ָאַמר   ְתֵרי ִליׁשָ ע ּבִ ַההּוא ָרׁשָ
ין ַהאי ְלַהאי.   י. ַמה ּבֵ י, ְוַחד ָאַמר ָקָבה ּלִ ָאָרה ּלִ

א אָ  י  ֶאּלָ ֵריׁשֵ ין ּדְ ִבין ְוַחְרׁשִ י ַעׂשְ ַמר ֵליּה, ָאָרה ּלִ
ֵדָרה ּדְ  ּקְ י לֹון ּבַ ּוִ ִחְוָיין, ְוׁשַ ָחָמא  ּדְ יָון ּדְ ּיָא, ּכֵ ַחְרׁשַ

ב ְוָאַמר, ּוְלָכה ָנא ָקָבה   פּוָמא, ּתָ יר ּבְ ֵחיֵליּה ַיּתִ ּדְ
י.   ּלִ

ע לֹא  .255 ָלק ָהָרׁשָ ְך, אֹותֹו ּבָ ַוֲאִפּלּו ּכָ
ל ִמיֵני  ט ּכָ א ִלּקֵ ָפיו, ֶאּלָ ׁשָ ָעַזב ֶאת ּכְ
ים, ְוָלַקח  י ְנָחׁשִ ל ָראׁשֵ ּוף ׁשֶ ׁשּ ִבים, ּכִ ֲעׂשָ

ְרַקע ְקֵד  ַחת ַהּקַ ִפים ְוָנַעץ אֹוָתּה ּתַ ְ ַרת ְמַכׁשּ
ה (ַעל ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאּמָ

יָון , ְוָגַנז אֹוָתּה ְלסֹוף ַהיִָּמים. כֵּ ֵמאֹות ַאָּמה)
הֹום ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות  ָרה ַבּתְ א ָדִוד, ּכָ ּבָ ׁשֶ

הֹום ְוִנסֵּ  ה, ְוהֹוִציא ַמִים ֵמַהּתְ ְך ַעל ַאּמָ
ָעה ָאַמר, ֲאִני ֶאְרַחץ  אֹוָתּה ׁשָ ַח. ּבְ ְזּבֵ ַהּמִ

ֵדָרה. מֹוָאב ִסיר  (תהלים קח) אֹוָתּה ַהּקְ
אי. ַוּדַ  ַרְחִצי. ִסיר ַרְחִצי ּבְ

  

ַבק   .255 ָבָלק, ָלא ׁשָ ע ּדְ ַוֲאִפיּלּו ָהִכי, ַההּוא ָרׁשָ
י ּדְ  ִבין, ַחְרׁשֵ ל ִזיֵני ִעׂשְ א ָלִקיט ּכָ י  ֲחָרׁשֹוי, ֶאּלָ ֵריׁשֵ

חֹות   ין, ְוָנִעיץ ָלּה ּתְ ָחְרׁשִ ִחְוָיין, ְוָנִטיל ְקֵדָרה ּדְ ּדְ
ין, ְוָגִניז ָלּה ְלסֹוף   ַאְרָעא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַאּמִ

ְתהֹוָמא, ֶאֶלף  יֹוִמין.  ָרא ּבִ ִוד, ּכָ ָאָתא ּדָ יָון ּדְ ּכֵ
ין  ,  (על אלף וחמשה מאה אמין)  ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַאּמִ

יק ַמיָּ  ָחא.  ְוַאּפִ הֹוָמא, ְוָנִסיְך ַעל ַמְדּבְ א ִמן ּתְ
א, ָאַמר, ֲאָנא ַאְסֵחי ַהִהיא   ֲעּתָ ַההּוא ׁשַ ּבְ

י  מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי. ִסיר ַרְחצִ  (תהלים ס)  ְקֵדָרה, 
אי.  ַוּדַ

ִליְך ַנֲעִלי. ַמה זֶּה  .256 ַעל ֱאדֹום ַאׁשְ
ְך ָהָיה  ם ֶזה ּכָ א ּגַ ִליְך ַנֲעִלי? ֶאּלָ ַאׁשְ

תּובְלֵמָר  ּכָ ַויֹּאֶמר  (בראשית כה) חֹוק, ׁשֶ
ו ֶאל ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם  ֵעׂשָ
י ָעֵיף ָאֹנִכי. ַהְלִעיֵטִני,   ָהָאדֹם ַהזֶּה ּכִ

רֹון ִלְבלַֹע. ַהְלָעטָ  ה ְוַהּגָ ִתיַחת ַהּפֶ ׁש, ּפְ ה ַמּמָ
ָעִטים:  ְלָען ַמְלִעיט ַהּלְ ִוד ְלאֹותֹו ַהּבַ ָאַמר ּדָ

רֹונֹו.ֲאִני אֶ  ם ֶאת ּגְ  ְזרֹק ָעָליו ַנֲעִלי ִלְסּתֹ

  

ִליְך ַנֲעִלי.   .256 ִליְך ַנֲעִלי, ַמאי ֲאׁשְ ַעל ֱאדֹום ֲאׁשְ
א אּוף ָהִכי ְלֵמָרִחיק הֲ  א ּדָ ָוה,  ֶאּלָ

יב,  ְכּתִ ו ֶאל ַיֲעקֹב   (בראשית כה) ּדִ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ
י עָ  ה ּכִ ֵיף ָאנִֹכי.  ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹום ָהָאדֹום ַהּזֶ

פּוָמא ּוְגרֹוָנא   ִתיחּו ּדְ ׁש, ּפְ ַהְלִעיֵטִני: ַהְלָעָטה ַמּמָ
ין,   ְלָען, ְמָלֵעט ַהְלַעּטִ ִוד ְלַההּוא ּבַ ְלִמְבַלע. ָאַמר ּדָ

רֹוֵניּה.ֲאנָ  ם ּגְ  א ַאְרִמי ָעֵליּה ַנֲעִלי, ְלִמְסּתַ
ְך ֶזה   .257 ם ּכָ ת ֶאְתרֹוָעע. ּגַ ֲעֵלי ְפֶלׁשֶ

ַנַען הּוא ְלֵמָרחֹוק הִ  ִוד, ְוָאַמר: ּכְ ל ּדָ ּכֵ ְסּתַ
ים   ּתִ ד ָהַאֵחר ַההּוא, ּוְפִלׁשְ ל ַהּצַ ַצד ַרע ׁשֶ
רּוָעה,  ִריְך? ּתְ ם, ְלַצד ַאֵחר ַמה ּצָ ָ ֵהם ִמׁשּ

תּובשֶׁ  ְוִכי ָתֹבאּו ִמְלָחָמה  (במדבר י) ּכָ
ּבֹר ּכֹחֹו  ַאְרְצֶכם [ְוגֹו'] ַוֲהֵרעֶֹתם ְוגֹו', ִלׁשְ ּבְ

  

א ְלֵמָרִחיק   .257 ת ֶאְתרֹוָעע, אּוף ָהִכי ּדָ ֲעֵלי ְפֶלׁשֶ
ִסְטָרא   א ּדְ יׁשָ ַנַען ִסְטָרא ּבִ ִוד, ָאַמר, ּכְ ֵכי ּדָ ִאְסּתָ
ן ִאיּנּון, ְלִסְטָרא   ּמָ ים ִמּתַ ּתִ ַאֲחָרא ִאיהּו, ּוְפִלׁשְ

יב, ַאחֲ  ְכּתִ רּוָעה. ּדִ (במדבר   ָרא ָמה ִאְצְטִריְך. ּתְ
ַאְרְצֶכם ַוֲהֵרעֹוֶתם ְוגֹו',   י) ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ּבְ
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ת ֶאְתרֹוָעע.  ְוָתְקּפוֹ  ְך ֲעֵלי ְפֶלׁשֶ ּום ּכָ , ּוִמׁשּ
 ְוָכְך ָראּוי ָלֶהם.

ְבָרא ֵחילֵ  ת  ְלּתַ ֶלׁשֶ ְך ֲעֵלי ּפְ יּה, ּוְבִגין ּכָ יּה ְותּוְקּפֵ
 ֶאְתרֹוָעע, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי לֹון. 

י ֶאת   .258 ה ְלָכה ּנָא ָאָרה ּלִ ָהָעם ַהזֶּה ְוַעּתָ
י ִחְזִקיָּה  י. ַרּבִ ּנִ י ָעצּום הּוא ִמּמֶ ּכִ

ַתח, ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו  (ישעיה יא) ּפָ
סּוק ֶזה ַהּכֹל הּוא ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור חֲ  ָלָציו. ּפָ

ֲהֵרי  ִמיֵענּו? ׁשֶ א ְלַהׁשְ ֶאָחד. ַמה ִחּדּוׁש ּבָ
ֶצֶדק. ֵאזֹור ֶצֶדק ַהְינּו ֱאמּוָנה, ֶוֱאמּוָנה ַהְינּו 

ָמְתָניו ַהְינּו ֵאזֹור ֲחָלָציו. ְולֹא ָמָצאנּו ָפסּוק 
מֹו ֶזה.  ּכְ

  

י ֶאת ָהָעם  .258 ה ְלָכה ָנא ָאָרה ּלִ י  ְוַעּתָ ה ּכִ ַהּזֶ
ַתח, ה ּפָ י ִחְזִקּיָ י. ִרּבִ ּנִ (ישעיה   ָעצּום הּוא ִמּמֶ

יו.  ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלצָ  יא) 
א ָאָתא   א ִאיהּו ַחד. ַמאי ִחּדּוׁשָ ַהאי ְקָרא ּכֹּלָ
ָהא ֶצֶדק ַהְיינּו ֱאמּוָנה, ְוֱאמּוָנה ַהְיינּו   מֹוִעיָנן, ּדְ ְלַאׁשְ

ָחן  צֶ  ּכְ ֶדק. ֵאזֹור ָמְתָניו, ַהְיינּו ֵאזֹור ֲחָלָציו, ָלא ַאׁשְ
ְווָנא.  ַהאי ּגַ  ְקָרא ּכְ

מֹו ֱאמּונָ  .259 א לֹא ֶצֶדק ּכְ ה, ְוַאף ַעל ֶאּלָ
ה ַאַחת ִהיא. ֲאָבל  ַהּכֹל ֶאָחד, ְוַדְרּגָ ב ׁשֶ ּגַ
ד   ִלים ִמּצַ ה ּוְמַקּבְ ִדין ָקׁשֶ עֹוְמִדים ּבְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ֹמאל ׁש, ׂשְ ין ַמּמָ , ָאז ִנְקָרא ֶצֶדק ּדִ
ֶטיָך ָלָאֶרץ  (שם כו) ְוַהְינוּ  ּפָ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ

ְר  ּדַ ֵבי ֵתֵבל. ׁשֶ ל ֶצֶדק ָלְמדּו יֹׁשְ ה זֹו ׁשֶ ּגָ
ט   ּפָ ְתָקֵרב ִמׁשְ ּמִ ט ִהיא ַרֲחִמים. ּוְכׁשֶ ּפָ ִמׁשְ

ם ֵ ׂשּ ֶצֶדק, ָאז ִמְתּבַ ֵני (ַהֹּכל) ּבְ , ִויכֹוִלים ּבְ
ֶצֶדק.ָהעֹולָ  ין ּבְ  ם ִלְסּבֹל ּדִ

  

א   .259 כֹּלָ ב ּדְ ֱאמּוָנה, ְוַאף ַעל ּגַ א ָלאו ֶצֶדק ּכֶ ֶאּלָ
א ִאיהּו. ֲאָבל בְּ  ְרּגָ ִדיָנא  ַחד, ְוַחד ּדַ יָמא ּבְ ַקּיְ ִזְמָנא ּדְ

ֵדין ִאְקֵרי   ָמאָלא, ּכְ ַטר ׂשְ ָלא ִמּסְ ָיא, ּוְמַקּבְ ַקׁשְ
ׁש.  יָנא ַמּמָ ר   (ישעיה כו) ְוַהְיינוּ ֶצֶדק, ּדִ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ

ַהאי   ֶטיָך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו יֹוְשֵבי ֵתֵבל. ּדְ ּפָ ִמׁשְ
ט, ַרֲחֵמי ִאיהּו. ְוכַ  ּפָ ִמׁשְ א ּדְ ְרּגָ ט  ּדַ ּפָ ד ִאְתְקִריב ִמׁשְ

ָסם ֵדין ִאְתּבְ ֶצֶדק, ּכְ ֵני ָעְלָמא,  (כלא)  ּבְ , ְוַיְכִלין ּבְ
ֶצֶדק. יָנא ּדְ ל ּדִ (ועל דא צדק לאו איהו  ְלִמְסּבַ

 כאמונה) 
ֱאמּוָנה,  (ְוַעל ֶזה ֶצֶדק ֵאינֹו ֶּכֱאמּוָנה) .260

הּ  ֶרת ּבָ ְתַחּבֶ ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֱאֶמת,   (ָאז הּוא) ּבְ
ְמ  ִנים ְמִאירֹות, ָאז ִנְקֵראת ְלׂשִ ָחה. ְוָכל ַהּפָ

מֹות   ׁשָ ָרנּות ַלּכֹל, ְוָכל ַהּנְ ֱאמּוָנה. ְוֵיׁש ַוּתְ
ל   ה ִחיּּוִבים ׁשֶ ַכּמָ בֹות ּבְ עֹולֹות, ִמְתַחיְּ
ֵהן עֹולֹות   ִעים ָרִעים, ְוֵכיָון ׁשֶ ְרׁשָ

דֹון ִפּקָ ַרֲחִמים  (ַמְקִּדים) ּבְ , הּוא ַמֲחִזיָרן ּבְ
יֶהן, ְוָאז ִנְקֵראת ֱאמּוָנה, ְוֵאין ְוָחס ֲעלֵ 

 ֱאמּוָנה ְללֹא ֱאֶמת.

  

ִאְתַחבָּ  .260 ֲעָתא ּדְ ׁשַ הּ ֱאמּוָנה, ּבְ (כדין   ר ּבָ
ֵדין ִאְקֵרי   איהו)  ין ְנִהיִרין, ּכְ ֱאֶמת, ְלֶחְדָוה. ְוָכל ַאְנּפִ

ָמִתין   א, ְוָכל ִנׁשְ ָרנּוָתא ְלכֹּלָ ֱאמּוָנה. וִאית ַווּתְ
ִקין, ִמְת  ין,  ַסּלְ יׁשִ יִבין ּבִ ַחּיָ ה ִחּיּוִבין ּדְ ַכּמָ יֵבי ּבְ ַחּיְ

ִקין  דֹון ַסּלְ ּקָ ְבּפִ ַרֲחֵמי,  , אַ (אקדים) ְוֵכיָון ּדִ ר לֹון ּבְ ְהּדָ
ְוָחס ָעַלְייהּו. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֱאמּוָנה, ְוֵלית ֱאמּוָנה  

ָלא ֱאֶמת.   ּבְ

ֵעת ֵאזֹור ָמְתָניו ְוֵאזֹור ֲחָלָציו. ַמה  .261 ּכָ
ֵני ֵאזֹוִרים? ּוָמְתַנִים ַוֲחָלַצִים, ַאף ַעל כָּ  אן ׁשְ

י ְדָרגֹות ֵהן, ַאַחת  ּתֵ ֵהן ַאַחת, ׁשְ ב ׁשֶ ּגַ
ית   ֵראׁשִ ה. ְלַמְעָלה ּבְ ְלַמְעָלה ְוַאַחת ְלַמּטָ
ּסֹוף ִנְקָרא ֲחָלַצִים,  ה ּבַ ִנְקָרא ָמְתַנִים, ּוְלַמּטָ

  

ֵרין   .261 א ֵאזֹור ָמְתָניו, ְוֵאזֹור ֲחָלָציו. ַמהּו ּתְ ּתָ ַהׁשְ
ַחד ִאיּנּון,  ֵאזֹוִרין ָהָכא. ּוָמְתַנִים ַוֲחָלַציִ  ב ּדְ ן ַאף ַעל ּגַ

א.   א, ְוַחד ְלַתּתָ ין ִאיּנּון, ַחד ְלֵעיּלָ ְרּגִ ֵרין ּדַ א  ּתְ ְלֵעיּלָ
סֹוָפא, ִאְקֵרי   א ּבְ ירּוָתא, ִאְקֵרי ָמְתַנִים. ְלַתּתָ ׁשֵ ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַוֲחגֹוָרה ַעל   (ישעיה לב)  ֲחָלַצִין, ּכְ
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ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ַוֲחגֹוָרה ַעל  (ישעיה לב) ּכְ
ה חֲ  ָ ִאׁשּ ׁשֶ ּסֹוף, ַעל רֹאׁש ַהְיֵרַכִים. ּכְ ָלָצִים. ּבַ

ִקים אֹוָתם ֲחָלַצִים ֵמרֹאשׁ   ְבַצַער, ְמַנּתְ
ְכֵאב ֲעֵליֶהם.  ָמה ָיֶדיָה ּבִ  ַהְיֵרַכִים, ְוׂשָ

סֹוָפא, ַעל ֵריׁש יְ  ָתא  ֲחָלָצִים, ּבְ ד ִאּתְ ֵרַכִים. ּכַ
ָקן ִאיּנּון ַחָלַצִים, ֵמֵריׁש ְיֵרַכִין,   ַצֲעָרא, ְמַנּתְ ּבְ

וִ  ְכִאיָבא ָעַלְייהּו. ְוׁשַ  יַאת ְיָדָהא ּבִ

ֶצֶדק ֵאזֹור  -ְוָלֵכן ִלְגבּוָרה ְוִלְקָרב  .262
 -ָמְתָניו, ְוָכְך ָצִריְך. ְלַרֲחָמנּות ּוְלטֹוב 

ה ַאַחת ָידּון ֶאת ֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו.   ַדְרּגָ ּבְ
ֵני ְצָדִדים, ֶאָחד  ָהעֹוָלם ְוׁשֹוֵלט ִלׁשְ

ָאר ְלַרֲחִמים  ין ִלׁשְ ָרֵאל, ְוֶאָחד ּדִ ְלִיׂשְ
ים.   ָהַעּמִ

  

בּוָרה ּוְלָקְרָבא, ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו.   .262 ְך ִלּגְ ּוְבִגין ּכָ
ֹור  ְוָהִכי ִאְצְטִריְך. ְלַרֲחָמנּו ּוְלָטב, ֱאמּוָנה ֵאז

ְלָטא ִלְתֵרין   א ְיִדין ָעְלָמא, ְוׁשַ ְרּגָ ַחד ּדַ ֲחָלָציו, ּבְ
ָרֵאל. ְוַחד   (דף קצ''ט ע''א) ֵמיִסְטִרין, ַחד ַרחֲ  ְלִיׂשְ

ין.  ַאר ַעּמִ יָנא ִלׁשְ  ּדִ

ה?  .263 ׁשֶ ין ַהּקָ אַמר, ֶצֶדק הּוא ּדִ ְוִאם ּתֹ
תּוב ּפֹט   (ויקרא יט) ַוֲהֵרי ּכָ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ּבְ

ְרּדֹף,  (דברים טז) ,ֲעִמיֶתךָ  ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ
ה ֵהם  צֶ  -ְוַכּמָ ֲהֵרי ּבְ ְך ֶזה, ׁשֶ אי ּכָ ֶדק ֵאין ַוּדַ

ן ֶאת ֲחֵברֹו,  ּדָ ְך ִמי ׁשֶ ם ּכָ ָרנּות. ּגַ ָלל ַוּתְ ּכְ
ָלל,  ין ּכְ ָרנּות ֵמַהּדִ לֹא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות לֹו ַוּתְ
יַח ַעל  ּגִ ּלֹא ַיׁשְ ֶצֶדק, ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ

ִלי  (ויקרא יט) ָהַאֲהָבה, ֹמאְזֵני ֶצֶדק, ּבְ
ּנֹוֵת  ָרנּות ְלַצד ֶזה ּוְלַצד ֶזה ְלִמי ׁשֶ ן ּוְלִמי ַוּתְ

ה ַאַחת ִהיא,  ְרּגָ ּום ֶזה ּדַ ל. ּוִמׁשּ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ
ֵני ְצָדִדים  ֵני ְצָדִדים. ּוׁשְ ֶקת ִלׁשְ ּוִמְתַחּלֶ
ָאר  ֵני ֵאזֹוִרים, עֹוְמִדים, ֶאָחד ִלׁשְ ה, ׁשְ ֵאּלֶ

יְָּצאּו ָהַעּמִ  ָעה ׁשֶ ָרֵאל. ּוְבׁשָ ים ְוֶאָחד ְלִיׂשְ
רוּ  ְצַרִים, ִהְתַאזְּ ָרֵאל ִמּמִ לּו ִיׂשְ  ָבֵאזֹוִרים ַהּלָ

לֹום. - ל ׁשָ ל ְקָרב, ְוֶאָחד ָהָיה ׁשֶ  ֶאָחד ׁשֶ

  

יף ִאיהּו, ְוָהא   .263 ּקִ יָנא ּתַ יָמא, ֶצֶדק ּדִ ְוִאי ּתֵ
ִתיב  ּפֹוט עֲ  (ויקרא יט) ּכְ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ (דברים   ִמיֶתָך. ּבְ

אי ָהִכי   טז)  ה ִאינּון. ַוּדַ ְרּדֹוף. ְוַכּמָ ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ
ַלל. אּוף   ָרנּוָתא ּכְ יּה ַווּתְ ָהא ֶצֶדק ֵלית ּבֵ הּוא. ּדְ
ד   ָדִאין ְלַחְבֵריּה, ָלא ִאְצְטִריְך ְלֶמְעּבַ ָהִכי ַמאן ּדְ

ֶצֶדק, ּדְ  א ּבְ ָלל, ֶאּלָ יָנא ּכְ ָרנּוָתא ִמן ּדִ ָלא  ֵליּה ַווּתְ
ָלא ַווְתָרנּו ְלַהאי   ח ִלְרִחימּו. מֹאְזֵני ֶצֶדק, ּבְ ּגַ ִיׁשְ

ָיִהיב ּוְלַמאן  ִסְטָרא  ּוְלַהאי ִסְטָרא, ְלַמאן ּדְ
ֵלג ִלְתֵרין   א ִאיהּו, ְוִאְתּפָ ְרּגָ ְך ַחד ּדַ ל. ּוְבִגין ּכָ ְמַקּבֵ ּדִ
ֵרין ִסְטִרין, ב' ֶאזֹוִרין, ַקְייָמן, ַחד   ִסְטִרין. ְוֲהִני ּתְ
ַנְפקּו   ֲעָתא ּדְ ָרֵאל. ּוְבׁשַ ין, ְוַחד ְלִיׂשְ ָאר ַעּמִ ִלׁשְ

ָרֵאל ִממִּ  ין, ַחד  ִיׂשְ ֵאזֹוִרין ִאּלֵ רּו ּבְ ְצַרִים, ִאְתַאּזְ
ָלָמא.  ׁשְ ְקָרָבא. ְוַחד ֲהָוה ּדִ (וכלא הוה   (חסר כאן)  ּדִ

 בצדק) 
ָלק,  (ְוַהֹּכל ָהָיה ְּבֶצֶדק) .264 ְתָיֵעץ ּבָ יִּ ׁשֶ ּכְ

ּנּו ִמן ָהָאֶרץ. ָאַמר, אֹוָתּה ָאַמר ַואֲ  ָגֲרׁשֶ
ה ְרּגָ ֵהם  ץ, ְוֶזה ְוכּו')(ֶׁשֶּנֶאְחָזה ּבֹו ָהָארֶ  ּדַ ׁשֶ

י ָעצּום  אי. ְוֶזהּו ּכִ ּה, ִמן ָהָאֶרץ ַוּדַ ֶנֱאָחִזים ּבָ
ֵחם ְוַלֲעֹמד   אי. ִמי ָיכֹול ְלִהּלָ ַוּדַ י, ּבְ ּנִ הּוא ִמּמֶ

ָתם חֲ  ְרּגָ ָרֵאל?! ּדַ ִיׂשְ ֶהם ּבְ י!  ּבָ ּלִ ֶ ָזָקה ִהיא ִמׁשּ
ּום ֶזה  ּנּו ִמן ָהָאֶרץ. ְוִאם  -ּוִמׁשּ ַוֲאָגֲרׁשֶ

ּנּו ִמן ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ַוֲאָגֵרׁש אֹוָתם אֲ  ָגֲרׁשֶ
ל ְרצֹוִני. ּכָֹחם הּוא  ה, אּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכָ ּנָ ִמּמֶ

  

ּנּו ִמן ָהָאֶרץ.   .264 ָלק, ָאַמר ַוֲאָגַרׁשֶ ד ִאְתָיַעט ּבָ ּכַ
ָקא א ּדְ ְרּגָ (ס''א אתאחדת ביה הארץ   ָאַמר ַההּוא ּדַ

אי. ְוָדא הּוא   ודא וכו')  יּה, ִמן ָהָאֶרץ ַוּדַ ִאְתַאֲחָדן ּבֵ
ָחא   אי, ַמאן ֵייכּול ְלַאּגָ י וּדַ ּנִ י ָעצּום הּוא ִמּמֶ ּכִ

יָמא בְּ  יף הּוא  ּוְלַקּיְ ּקִ ְלהֹון ּתַ א ּדִ ְרּגָ ָרֵאל ּדַ ִיׂשְ הּו ּבְ
יִלי. ּובְ  ּנּו ִמן ָהָאֶרץ. ְוִאי ֵמַהאי  ִמּדִ ְך, ַוֲאָגַרׁשֶ ִגין ּכָ

ד   ֵרְך ָיֵתיּה ִמיֵניּה, ִאיכּול ְלֶמְעּבַ ּנּו, ְוַאּתָ ֶאֶרץ ַאָגַרׁשֶ
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ָך,  ּלְ ה ׁשֶ ה. ֲהֵרי ַהּפֶ ה ּוְבַמֲעׂשֶ ּפֶ ה? ּבַ ּמֶ ּבַ
לִּ  ה ׁשֶ ֲעׂשֶ  י.ְוַהּמַ

פּוָמא,   ָמאי ִאיהּו. ּבְ ְלהֹון ּבְ ל ְרעּוִתי, ֵחיָלא ּדִ ּכָ
יִלי. ּובְ  יָלְך, ְועֹוָבָדא ּדִ  עֹוָבָדא. ָהא ּפּוָמא ּדִ

י  .265 ָבֵרְך ְמֹבָרְך ּכִ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ ָיַדְעּתִ
ְרׁשּוָה,   ְוגֹו'. ְוִכי ֵמַאִין ָהָיה יֹוֵדַע? ֲהֵרי ּפֵ

תּוב, ַהְתָחָלה ּכָ ֲהֵרי ּבַ ְוהּוא  (במדבר כא) ׁשֶ
ח אֶ  ּקַ ֶמֶלְך מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַויִּ ל ִנְלַחם ּבְ ת ּכָ

ְלָעם ְוכּו'. ֲאָבל ַכר ֶאת ּבִ ָ ׂשּ  ַאְרצֹו ִמיָּדֹו. ׁשֶ
ָחְכָמתֹו. ֵאת  אי ָיַדע ּבְ י, ְיִדיָעה ַוּדַ י ָיַדְעּתִ ּכִ
אן  ִריְך ּכָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ְוגֹו', ַמה ּצָ ר ּתְ ֲאׁשֶ
ִביל ְקָלָלה ָהַלְך? ְוִאם  ׁשְ ֲהֵרי ּבִ ָרָכה, ׁשֶ ּבְ

ָהָיה יֹוֵדעַ  ָבר ׁשֶ ַהְתָחָלה  אֹותֹו ּדָ ְלָעם ּבַ  ִמּבִ
ר ּתְ  ָבֵרְך ָהָיה ְקָלָלה, ַמה זֶּה ֵאת ֲאׁשֶ

 ְמֹבָרְך? 

  

ָבֵרְך ְמבֹוָרְך ְוגֹו'. ְוִכי   .265 ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ּכִ
ַקְדִמיָתא   ָהא ּבְ ֵמַאן ֲהָוה ָיַדע. ָהא אּוְקמּוָה, ּדְ

ִתיב, ֶלְך מֹואָ  (במדבר כא)  ּכְ ּמֶ ב  ְוהּוא ִנְלָחם ּבַ
ָאַגר ֵליהּ  דֹו, ּדְ ל ַאְרצֹו ִמּיָ ח ֶאת ּכָ ּקַ   ָהִראׁשֹון ַוּיִ
אי ָיַדע,   י, ְיִדיָעה ַוּדַ י ָיַדְעּתִ ְלִבְלָעם ְוכּו'. ֲאָבל ּכִ
ָבֵרְך ְמבֹוָרְך, ַמאי   ר ּתְ יֵליּה. ֵאת ֲאׁשֶ ָחְכְמָתא ּדִ ּבְ
ִגין ְקָלָלה ֲהָוה   ָהא ּבְ ָרָכה, ּדְ ִאְצְטִריְך ָהָכא ּבְ

ְלָעם  ָאִזיל.  ֲהָוה ָיַדע ִמן ּבִ ה ּדְ ְוִאי ַההּוא ִמּלָ
ַקְדִמיָתא,  ָבֵרְך  ּבְ ר ּתְ ְקָלָלה ֲהָוה, ַמאי ֵאת ֲאׁשֶ

 ְמבֹוָרְך. 
יו ְולֹא ָזִכיִתי  .266 ָבר ֶזה לֹא ְיַדְעּתִ א ּדָ ֶאּלָ

י ֶאְלָעָזר ְוָדַרׁש, א ַרּבִ ּבָ (תהלים  בֹו ַעד ׁשֶ
ִמ  לד) ָכל ֵעת ּתָ יד ֲאָבְרָכה ֶאת ה' ּבְ

ִפי. ְוָכתּוב תֹו ּבְ ִהּלָ ֲאָבֵרְך ֶאת  (שם טז) ּתְ
ר ָרָכה ִמן  (ָצִרי�) ְיָעַצִני. ִמי  ה' ֲאׁשֶ ִריְך ּבְ ּצָ ׁשֶ

ֶהם  ֲהֵרי ֶנֱאָחז ּבָ ְחּתֹוִנים. ֶאת, ׁשֶ ַהּתַ
יַָּדע ֶאת ֶזה,  ְפִתיָלה. ְוָדִוד ׁשֶ ְלֶהֶבת ּבִ ׁשַ ּכְ

ע,   אֹוָתּה ָאַמר ֲאָבְרָכה ֶאת. ָאַמר אֹותֹו ָרׁשָ
ְגַלל  ֶהם, ֲאחּוָזה ָבֶהם ּבִ ּלָ ה ׁשֶ ְרּגָ ּדַ

ְרכֹוֵת  ָכל יֹום. ּבִ ָבְרִכים אֹוָתּה ּבְ ּמְ יֶהם, ׁשֶ
ה, ְוַתֲעקֹר   ְרּגָ ּכַֹח ֵיׁש ְלָך ְלָבֵרְך ֶאת אֹוָתּה ּדַ
ר  י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ אֹוָתּה ֵמֶהם. ְוֶזהּו ּכִ

ָבֵרְך ְמֹבָרְך ְוגֹו'. ּוָבֶזה נּוַכל לָ  ָבֵרְך  ּתְ ֶהם. ּתְ
ִתילָ  ל ֶאת ַהּפְ ה, ּוְתַקּלֵ ְרּגָ ה. ֶאת אֹוָתּה ּדַ

ֶרה ּכֹה, ֶאֱעקֹֹ◌ר  ְוַעל ֶזה ָאַמר ְוָאֹנִכי ִאּקָ
ֶהם. ּלֹא ֹתאַחז ּבָ  אֹוָתּה ֵמֶהם ׁשֶ

  

ּה, ְוָלא ָזֵכיָנא   .266 ה ָהָכא, ְוָלא ְיַדְעָנא ּבָ א ִמּלָ ֶאּלָ
י ֶאְלָעָזר  ָאָתא ִרּבִ ּה, ַעד ּדְ (תהלים   ְוָדַרׁש,  ּבָ

ָכל ֵעת  לד) ִפי.  ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ּבְ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ּתָ
ר ְיַעָצִני.   (תהלים טז) ּוְכִתיב ֲאָבֵרְך ֶאת ְיָי ֲאׁשֶ

ִאי.   (ס''א אצטריך) ָמאן  ּתָ ְרָכָתא ִמן ּתַ ִאְצְטִריְך ּבִ ּדְ
ְפִתיָלה.   ְלהֹוָבא ּבִ ׁשַ הּו ּכְ ֶאת, ְדָהא ִאְתַאָחד ּבְ

א, ָאַמר ֲאָבְרָכה ֶאת. ְוָד  ֲהָוה ָיַדע ּדָ ָאַמר  ִוד ּדְ
ִגין   הּו, ּבְ ְלהֹון, ָאִחיד ּבְ א ּדִ ְרּגָ ע, ַההּוא ּדַ ַההּוא ָרׁשָ
ָכל יֹוָמא.   ָקא ְמָבְרִכין ֵליּה ּבְ ְלהֹון, ּדְ ְרָכאן ּדִ ּבִ
ר ָלּה   א, ּוְתַעּקֵ ְרּגָ ֵחיָלא ִאית ָלְך ְלָבְרָכא ְלַההּוא ּדַ

ְייהּו ְוָד  ָבֵרְך  ִמּנַ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ א הּוא ּכִ
ָבֵרְך ְלַההּוא  ְמ  הּו. ּתְ בֹוָרְך ְוגֹו'. ּוְבָדא ֵניכּול ּבְ

א ָאַמר, ְוָאנִֹכי   א ְוִתילּוט ִלְפִתיָלה. ְוַעל ּדָ ְרּגָ ּדַ
הּו.  ָלא ִיְתֲאָחד ּבְ ְייהּו, ּדְ ֶרה ּכֹה, ַאְעָקר ָלּה ִמּנַ  ִאּקָ

ֶרה ּכֹ  .267 יְך   -ה ְועֹוד ִאּקָ יַע ְוַאְמׁשִ ּפִ ַאׁשְ
ְר  ֲחָטִאים ְוֻטְמָאה ּוְבֶקִרי ֶאת אֹוָתּה ּדַ ה ּבַ ּגָ

ם   ה ִאּתָ ָעׂשּו ָבֶניָה, ְוִהיא ַתֲעׂשֶ ּוְבֻטְמָאה ׁשֶ
ָמר. ִמיָּד  ַויְֵּלכּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין  -ּגְ

ע  ּלֹא יֹאַמר אֹותֹו ָרׁשָ ָיָדם. ׁשֶ ּוְקָסִמים ּבְ

  

יְך ְלַההּוא   .267 יד ְוַאְמׁשִ ֶרה ּכֹה, ַאְנּגִ ְותּו ִאּקָ
ָעְבדּו   חֹוִבין ּוִמְסֲאִבי ּוְבֶקִרי ּוְבטּוְמָאה ּדְ א, ּבְ ְרּגָ ּדַ

ֲעִביד עִ  נֹוי, ְוִהיא ּתַ ד ַוּיְֵלכּו ִזְקֵני  ּבְ ִמיָרא. ִמּיַ הֹון ּגְ ּמְ
א ַההּוא  מ ָלא ֵייּמָ ָיָדם, ּדְ ֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ּוְקָסִמים ּבְ

ִאְצְטִריְך   ין ּדְ ָלאו ִהְמֵניּה ִאיּנּון ִזיִנין ַחְרׁשִ ע ּדְ ָרׁשָ
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ֵאין ִריְך בְּ   ׁשֶ ּצָ ִפים ׁשֶ ָידֹו ִעּמֹו אֹוָתם ִמיֵני ְכׁשָ
ב ֲעֵליֶהם  . (ְוִיְתַעֵּכב ֲעֵליֶהם) ְלִהְתַעּכֵ

ב ָעַלְייהוּ  ָידֹו ְלִהְתַעּכֵ (מה שחסר  . (ויתעכב עלייהו) ּבְ
 (סי' יו''ד))  ר סי' י''אכאן תמצא בסוף הספ 

ַתח ְוָאַמר, .268 ה ַאל  (ירמיה מו) ּפָ ְוַאּתָ
ָרֵאל [ְוגֹו'],   ַחת ִיׂשְ י ַיֲעקֹב ְוַאל ּתֵ יָרא ַעְבּדִ ּתִ
סּוק ֶזה ֶנֱאַמר ְוִהְתעֹוְררּו   ָך ָאִני ְוגֹו'. ּפָ י ִאּתְ ּכִ
ֵעת ֵיׁש ְלִהְתעֹוֵרר יֹוֵתר.  בֹו, ֲאָבל ַעד ּכָ

ה ַמהּו? סוֹ  ה  ַאּתָ זֹּוִהי ַדְרּגָ ִרית, ׁשֶ ד ֲארֹון ַהּבְ
הוֹ  דֹוׁש. ׁשֶ ֶניָה, ָהָעם ַהּקָ לּות ִעם ּבָ ּגָ ֶלֶכת ּבַ

ָרֵאל,  ה ַרֲחִמים ַעל ִיׂשְ ׁש ֹמׁשֶ ּקֵ ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
תּוב? ה   (במדבר יא) ַמה ּכָ ָכה ַאּתְ עֹׂשֶ ְוִאם ּכָ

י ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג, ּוֵפְרׁשּוָה.   ּלִ

  

ַתח ְואָ  .268 יָרא  (ירמיה ל) ַמר,ּפָ ה ַאל ּתִ י  ְוַאּתָ ַעְבּדִ
ָך ֲאִני ְוגֹו'. ַהאי   י ִאּתְ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְוַאל ּתֵ
ַען ִאית   יּה, ֲאָבל ַעד ּכְ ֲערּו ּבֵ ַמר ְוַאּתְ ְקָרא ִאּתְ
ה, ַמאי ִאיהּו. ָרָזא ֲארֹון   יר. ַאּתָ ָעָרא ַיּתִ ְלַאּתְ

ְרגָּ  ָדא ִאיהּו ּדַ ִרית. ּדְ ֲהֵדי  ַהּבְ ָגלּוָתא ּבַ ַאְזָלא ּבְ א ּדְ
ָבָעא ַרֲחִמין  בְּ  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ה ּבְ א. מֹׁשֶ יׁשָ א ַקּדִ ָנָהא ַעּמָ

ִתיב  ָרֵאל, ַמה ּכְ ִיׂשְ ָכה   (במדבר יא)  ָעַלְייהּו ּדְ ְוִאם ּכָ
י ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג, ְואֹוְקמּוָה.  ה ּלִ  ַאּתְ עֹוׂשֶ

ְרגָּ  .269 ה, ּדַ ְך ָאַמר ֹמׁשֶ ה ַאַחת  ֲאָבל ּכָ
ַתּתָ ִלי  ּנָ ֵאין ָלּה ׁשֶ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ִנְקֵראת ַאּתָ

ָרֵאל. ִאם  ּה ֶנֶאְחָזה ְבִיׂשְ ּלָ ָך. ה' ׁשֶ ֵרָדה ִמּמְ ּפְ
ה ְמדּו ָבעֹוָלם,  (ַּתְׁשִמיֵדם ֵמָהעֹוָלם) ַאּתָ ָ ִיׁשּ

ֲאחּוָזה ָבֶהם  ם ַהזֶּה ׁשֶ ֵ ל ַהׁשּ ֲהֵרי ה' ׁשֶ
ְך אַ  ּנּו, ִאם ּכָ י ָמֳעֶבֶרת ִמּמֶ ה ּלִ  - ּתְ עֹׂשֶ

ה', ָעֵקר. ׁשֶ ם ַהזֶּה, ּתֵ ֵ ר ַהׁשּ  ִעּקַ

  

ַהִבית ִלי   .269 ּיֵ א ַחד ּדִ ְרּגָ ה, ּדַ ֲאָבל ָהִכי ָאַמר מֹׁשֶ
יָלּה   ְך. ה' ּדִ ִריׁשּו ִמּמָ ֵלית ֵליּה ּפְ ִגין ּדְ ה, ּבְ ִאְקֵרי ַאּתָ

ָרֵאל. ִאי ַאּתְ  ִיׂשְ הּו ּבְ (ס''א תשיצי לון   ִאְתֲאָחד ּבְ
ָעלְ  ) מעלמא ֵצי לֹון ּבְ ּתְ א  ִאׁשְ ָמא ּדָ ׁשְ ָמא, ָהא ה' ּדִ

ה   יּה, ִאי ָהִכי ַאּתְ עֹוׂשֶ הּו ִאְתֲעָבר ִמּנֵ ִאְתֲאָחד ּבְ ּדְ
ֲעָקר.  א ִאּתְ ָמא ּדָ ׁשְ ָרא ּדִ ה' ִעּקָ י, ּדְ  ּלִ

ַע ַאַחר  .270 ְוַעל ֶזה ָאַמר ְיהֹוׁשֻ
ְך, דֹול (יהושע ז) ּכָ ְמָך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ . ּוַמה ּתַ

ם זֶ  אי ׁשֵ ֲהֵרי ַוּדַ ה  ׁשֶ ר ִויסֹוד ַהּכֹל, ַאּתָ ה ִעּקַ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ב ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּגַ הּוא ה'. ּוֹמׁשֶ
זֶּה ָבֶזה ָתלּוי  ְך, ָיַדע ׁשֶ הּוא לֹא ָאַמר לֹו ּכָ
י ַיֲעקֹב  יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ְוַהֵחְטא גֹוֵרם. ְוַאּתָ

ךָ  י ִאּתְ ַאְרנּו  ְוגֹו', ַהּכֹל ֶאָחד. ּכִ ֲאִני, ֲהֵרי ּבֵ
ָך  י ִאּתְ א ּכִ ה לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ י ַאּתָ י ִאּתִ ּכִ
ָכל  ָכל ַהּגֹוִים, ּבְ ה ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ ָאִני. ּכִ

ה ָכָלה.   ַהּגֹוִים ֶאֱעׂשֶ

  

ַע ְלָבַתר,  .270 א ָאַמר ְיהֹוׁשֻ ּוַמה   (יהושע ז)  ְוַעל ּדָ
ָהא ַוּדַ  דֹול, ּדְ ְמָך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ א  ּתַ ָמא ּדָ אי ׁשְ

ה ַאף ַעל   ה הּוא ְיָי. ּומֹׁשֶ א, ַאּתָ כֹּלָ ָרא ִויסֹוָדא ּדְ ִעּקָ
ִריְך הּוא ָלא ָאַמר ֵליּה, ָהִכי ָיַדע,   א ּבְ קּוְדׁשָ ב ּדְ ּגַ
יָרא   ה ַאל ּתִ ִרים. ְוַאּתָ ְלָייא, ְוחֹוָבה ּגָ ָהא ּתַ ָהא ּבְ ּדְ

ךָ  י ִאּתְ א ַחד. ּכִ י ַיֲעקֹב ְוגֹו', ּכֹּלָ  ֲאִני, ָהא  ַעְבּדִ
ָך  אוֹ  י ִאּתְ א ּכִ ִתיב, ֶאּלָ ה ָלא ּכְ י ַאּתָ י ִאּתִ ִקיְמָנא ּכִ

ָכל ַהּגֹוִים   ָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו', ּבְ ה ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ ֲאִני. ּכִ
ה ָכָלה.   ֶאֱעׂשֶ

ַרב ַהְמנּוָנא ָהִראׁשֹון ָאַמר, ּדַֹחק  .271
ה תֹוֶעלֶ  ה טֹוב ְוַכּמָ ּמָ ָרֵאל ּכַ ת  ְוָצרֹות ִיׂשְ

ה  ּמָ ים ּכַ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ָגְרמּו ָלֶהם. ִרְפיֹון ׁשֶ
ָרֵאל ּגֹוֵרם   ְרמּו ָלֶהם. ּדַֹחק ְוָצרֹות ִיׂשְ ָרעֹות ּגָ
ָלה.  ּטֹוב ִיְהֶיה ְותֹוֶעֶלת, ּוָמֵהם? ּכָ ָלֶהם ׁשֶ
ים ּגֹוֵרם   ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ חּוק. ִרְפיֹון ׁשֶ ַהּכֹל ּדָ

  

ִחיקּו ְוָעאקּו   .271 ַרב ַהְמנּוָנא ַקְדָמָאה ָאַמר, ּדְ
ִרים לֹון.   א ּגָ ה ּתֹוַעְלּתָ ה ָטב ְוַכּמָ ּמָ ָרֵאל, ּכַ ִיׂשְ ּדְ

ִרים לֹון. ּדְ  ין ּגָ יׁשִ ָמה ּבִ ין, ּכַ ַאר ַעּמִ ׁשְ יקּו  חִ ִרְפיֹון ּדִ
א.   ָטב ִליֱהִוי ְותֹוַעְלּתָ ִרים לֹון ּדְ ָרֵאל, ּגָ ִיׂשְ ְוָעאקּו ּדְ

ִחיק. ִרְפיֹון   (דף קצ''ט ע''ב)  ּוַמאי ִניהּו.  א ּדָ ה. ּכֹּלָ ּלָ ּכָ
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ְוָכְך ָראּוי ָלֶהם,  ה.  ָלֶהם ִרְפיֹון ְוַרע, ְוֶזהּו ָכלָ 
ָהָיה ָלֶהם   לֹא דַֹחק ׁשֶ ל ִרְפיֹון ּבְ ֲהֵרי ּכָ ׁשֶ
ִלי  ְך ּבְ עֹוָלם ַהזֶּה, ּגֹוֵרם ָלֶהם ִרְפיֹון ַאַחר ּכָ ּבָ

ָלה. י ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה  (ישעיה כח) דַֹחק. ּכָ ּכִ
ִרְפיֹון.  ה ָכָלה. ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ י. ּכִ ַמְעּתִ ׁשָ

ָהיָ  ָרֵאל ׁשֶ  -ָלֶהם ּדַֹחק ְוָצרֹות ה ְלִיׂשְ
ה, ּלָ ה ֵכֶליָה.  (שם סא) ּכַ ְעּדֶ ה ּתַ ּלָ  ְוַכּכַ

ִרים לֹון ִרְפיֹון ּוִביׁש, ְוַהאי ִאיהּו   ין, ּגָ ַאר ַעּמִ ׁשְ ּדִ
ל ִרְפיוֹ  ָהא ּכָ ִחיקּו  ן  ָכָלה. ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי לֹון, ּדְ ָלא ּדְ ּבְ

ִרים לֹון ִרְפיֹון ְלָבַתר   ַהאי ָעְלָמא, ּגָ ֲהָוה לֹון ּבְ ּדְ
ִחיקּו, ָכָלה. ָלא ּדְ י ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה   (ישעיה כח) ּבְ ּכִ

ָרֵאל   ִרְפיֹון. ְלִיׂשְ ה ָכָלה. ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ י. ּכִ ַמְעּתִ ׁשָ
ה,  ּלָ ִחיקּו ְוָעאקּו, ּכָ ֲהָוה לֹון ּדְ ה   סא) (ישעיה   ּדְ ּלָ ְוַכּכַ

ה ֵכֶליָה.  ְעּדֶ  ּתַ
ֵלי  .272 ֵהם ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ַמה זֶּה ֵכֶליָה? ֵאּלּו ִיׂשְ

ָהָיה ָלֶהם ּדַֹחק ְוָצרֹות  ָרֵאל ׁשֶ ה ַהזֹּו. ִיׂשְ ּלָ ַהּכַ
ִויד ַהּנֶֹפֶלת,   (עמוס ט) - ת ּדָ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

ָהָיה ָלֶהם   ים ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ לֹום. ִלׁשְ ת ׁשָ ֻסּכַ
מֹו  -ן ָצָרה ְוצּוָקה ִרְפיוֹ  ִרְפיֹון, ּכְ ָכָלה ּבְ

ה. ְוַעל ֶזה  ִחּלָ ּתְ ָהָיה ָלֶהם ּבַ י   (ירמיה מו) ׁשֶ ּכִ
ָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו', ְוֹאְתָך לֹא  ה ָכָלה ּבְ ֶאֱעׂשֶ
ֲהֵרי   ֲהֵרי ֵאין ָראּוי ְלָך, ׁשֶ ה ָכָלה. ׁשֶ ֶאֱעׂשֶ

ָעִמים ַר  ה ּפְ ִחּלָ ּתְ חּוִקים ֱהִייֶתם ּבַ   ּבֹות ּדְ
ְהֶיה   ִמיד, ְוָדחּוק ּתִ לּות ּתָ ל ּגָ דַֹחק ׁשֶ ּבְ

ה. ּלָ  . (ּתֹוִריׁש ֵּכֶליָה) ּכַ

  

ַהאי   .272 ִלים ּדְ ִאיּנּון ּכֵ ָרֵאל, ּדְ ין ִיׂשְ ַמאן ֵכֶליָה. ִאּלֵ
ִחיקּו ְוָעאקּו, ֲהָוה לֹון ּדְ ָרֵאל ּדְ ה, ִיׂשְ ּלָ (עמוס   ּכָ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת,  ט)  ת ּדָ לֹום.  ֻסכַּ  ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ת ׁשָ
ֲהָוה לֹון ִרְפיֹון ָצָרה   ין ּדְ ַאר ַעּמִ ִלׁשְ

ֲהָוה לֹון   (צוקה)  ְוצּוָקה, ָמה ּדְ ִרְפיֹון, ּכְ ָכָלה ּבְ
ָכל ַהּגֹוִים   ה ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ א ּכִ ַקְדִמיָתא. ְוַעל ּדָ ּבְ
ָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ָלְך.   ה ָכָלה, ּדְ ְוגֹו', ְואֹוְתָך לֹא ֶאֱעׂשֶ

ָהא ּדָ  יִאין,   ִחיקּדְ ַקְדִמיָתא ִזְמִנין ַסּגִ ֲהִוית ּבְ
ה.  ּלָ ְהֶיה ּכַ ִדיר, ְוָדִחיק ּתִ ָגלּוָתא ּתָ ְדִחיקּו, ּדְ (ס''א   ּבִ

 תרית כליה) 
ְך  .273 סּוק ֶזה ּכָ ט. ּפָ ּפָ ׁשְ יָך ַלּמִ ְרּתִ ְוִיּסַ

ֲהֵרי   ט, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ יָך ּבַ ְרּתִ ָצִריְך לֹו ְלָכְתבֹו: ְוִיּסַ
ין. ִרים? ָמַתי ִיּסוּ  ַעת ַהּדִ ׁשְ (ְוָכאן לֹא ָּכ�,  ּבִ

א  ֶאָּלא) ט? ֶאּלָ ּפָ ׁשְ יָך ַלּמִ ְרּתִ ַמה זֶּה ְוִיּסַ
תּוב ט ָיֹבא ִעם ִזְקֵני  (ישעיה ג) ּכָ ּפָ ִמׁשְ ה' ּבְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ ַעּמֹו. ְואֹותֹו ַהיֹּום ִהְקּדִ
ּלֹא ַיֲעלּו ַלּדִ  ָרֵאל ַעד ׁשֶ ֵדי ין כְּ ְרפּוָאה ְלִיׂשְ

יּּוְכלּו ַלֲעֹמד ּבֹו. ּוָמה ְרפּוָאָתם? ִהיא  ׁשֶ
רּוְך הּוא נֹוֵתן  דֹוׁש ּבָ ָעה ַהּקָ ָעה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ַעם   ָכל ּפַ ָרֵאל ְמַעט ְמַעט ּבְ ִיּסּוִרים ְלִיׂשְ
ְנסּו ְליֹום   ּכָ יִּ ׁשֶ ּכְ ֵדי ׁשֶ ּוַפַעם ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור, ּכְ

יִּ  דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ לֹט ְחיוּ ַהּדִ ִתים, לֹא ִיׁשְ  ַהּמֵ
ין.   ֲעֵליֶהם ַהּדִ

  

ֵעי ֵליּה   .273 ט, ַהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ּפָ ׁשְ יָך ַלּמִ ְרּתִ ְוִיּסַ
ֲעָתא   ׁשַ ָהא ֵאיָמַתי ִייּסּוֵרי ּבְ ט, ּדְ ּפָ ׁשְ יָך ַבּמִ ְרּתִ ְוִיּסַ

ִדיָנא.  יָך   (והכא לאו הכי אלא)  ּדְ ְרּתִ ַמאי ְוִיּסַ
א כְּ  ט. ֶאּלָ ּפָ ׁשְ ט ָיבֹא   (ישעיה ג)  ִתיב ַלּמִ ּפָ ִמׁשְ ְיָי ּבְ

ִריְך   א ּבְ ים קּוְדׁשָ ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו. ְוַההּוא יֹוָמא, ַאְקּדִ
ִגין   ָרֵאל, ַעד ָלא ֵייֲעלּון ְלִדיָנא, ּבְ הּוא ַאְסָווָתא ְלִיׂשְ

בְ  יּה. ּוַמאי ַאְסָווָתא, ִהיא ּדִ יָמא ּבֵ ֵייְכלּון ְלַקּיְ ָכל  ּדְ
ֲעתָ  ֲעָתא ְוׁשַ ִריְך הּוא ָיִהיב ִיּסּוִרין  ׁשַ א ּבְ א קּוְדׁשָ

ָרא   ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּוְבָכל ּדָ ָרֵאל ְזֵעיר, ְזֵעיר ּבְ ְלִיׂשְ
א,   ִדיָנא ַרּבָ ַכד ֵייֲעלּון וְליֹוָמא ּדְ ִגין ּדְ ְוָדָרא ּבְ

יָנא.  לֹוט ָעַלְייהּו ּדִ יא, ָלא ִיׁשְ ֵייחּון ֵמַתּיָ  ּדְ

ה לֹא ֲאַנקֶּ  .274 א ְוַנּקֵ , ַמהּו? ֶאּלָ ּךָ
ם  ָרֵאל עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ְלַבּדָ ׂשְ יִּ ׁשֶ ּכְ
ים,   ָאר ָהַעּמִ ִדין ִעם ׁשְ ְולֹא ִנְכָנִסים ּבְ

  
ה לֹא ֲאנַ  .274 ָרֵאל  ְוַנּקֵ ד ִיׂשְ א, ּכַ , ַמהּו. ֶאּלָ ּךָ ּקֶ

ין   ַאר ַעּמִ ִדיָנא ִעם ׁשְ ְלחֹוַדְייהּו, ְוָלא ָעאִלין ּבְ ּבִ
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ה ָלֶהם ִלְפִנים  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ר ֲעֵליֶהם. ּוִבְזַמן  ין, ְוהּוא ְמַכּפֵ ּוַרת ַהּדִ ִמׁשּ

נִּ  ִדין ִעם שְׁ ׁשֶ ים עֹוְבֵדי  ְכָנִסים ּבְ ָאר ָהַעּמִ
דֹוׁש  ה? יֹוֵדַע ַהּקָ כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות, ָמה עֹוׂשֶ
ו  ל ֵעׂשָ ָמֵא''ל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ּסָ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ
ם  ּלָ ָרֵאל ְוכֹוֵנס ּכֻ יר ֲחָטֵאי ִיׂשְ ָיֹבא ְלַהְזּכִ

דֹוׁש  ין, ַוֲהֵרי ַהּקָ רּוְך הּוא ֵאָליו ְליֹום ַהּדִ ּבָ
ים ל ֵחְטא ְוֵחְטא  ִהְקּדִ ָלֶהם ְרפּוָאה, ְוַעל ּכָ

ִיּסּוִרים ְמַעט ְמַעט.  ה אֹוָתם ּבְ ִהְלָקה ְוִנּקָ
ִדין ֱאֶמת  ּום ֶזה ּבְ ִיּסּוִרין. ּוִמׁשּ ה, ּבְ ְוֶזהּו ְוַנּקֵ
ַבְלּתָ   ּסָ ִדין ַאֲחֵרי ׁשֶ ּךָ ֵמעֹוָלם ּבְ לֹא ֲאַנּקֶ

 ִיּסּוִרים ְמַעט ְמַעט. 

ִריְך הּוא ָעִביד   א ּבְ לֹות, קּוְדׁשָ עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
ר ָעַלְייהּו. ּוְבִזְמנָ  ין, ְוהּוא ְמַכּפֵ ּוַרת ַהּדִ א  לֹון ְלגֹו ִמׁשּ

ִדיָנא ָעאִלין ּבְ ין, ֶמה ָעִביד. ָיַדע   ּדְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ּבִ
ָסא   ָהא ָסָמֵא''ל ַאּפְֹטרֹוּפְ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָרֵאל, ְוָכִניׁש   ִיׂשְ ָרא חֹוֵביהֹון ּדְ ו, ֵייֵתי ְלַאְדּכְ ֵעׂשָ ּדְ
ִריְך   א ּבְ ִדיָנא, ְוָהא קּוְדׁשָ יּה ְליֹוָמא ּדְ הּו ְלַגּבֵ ּלְ ּכֻ

ים ְלהּו ַאְסוָ  הּוא  ל חֹוָבא ְוחֹוָבא  ַאְקּדִ וָתא, ְוַעל ּכָ
ה,   ִיּסּוִרין ְזֵעיר ְזֵעיר. ְוָדא הּוא ְוַנּקֵ ה ְלהּו ּבְ ָלֵקי ְוַנּקֵ
ּךָ   ְקׁשֹוט, ָלא ֲאַנּקֶ ִדיָנא ּדִ ְך ּבְ ִיּסּוִרין. ּוְבִגין ּכַ ּבְ

ַסָבְלת ִיסּוִרין ְזֵעיר ְזֵעיר. ַתר ּדְ ִדיָנא ּבָ  ֵמָעְלָמא ּבְ

ם    -ּךָ  ְועֹוד לֹא ֲאַנקֶּ  .275 ַאּתֶ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
ַרע  א ֶאּפָ ַני, לֹא ֶאֱעזֹב ֶאת ֲחָטֵאיֶכם, ֶאּלָ ּבָ
יִקים ְליֹום  ְהיּו ַצּדִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ם ְמַעט ְמַעט, ּכְ ִמּכֶ
א ָסָמֵא''ל   ין, ּבָ ִאים ַלּדִ ּבָ ׁשֶ דֹול. ּכְ ין ַהּגָ ַהּדִ

ה ְפָתִקים ֲעֵליֶהם, ְוַהקָּ  ַכּמָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ
ָרֵאל ַעל מוֹ  ְבלּו ִיׂשְ ּסָ ּסּוִרים ׁשֶ ְתֵקי ַהיִּ ִציא ּפִ

ל ַהֲחָטִאים, ְולֹא  ל ֵחְטא ְוֵחְטא, ְוִנְמחּו ּכָ ּכָ
ׁש ּכֹחֹו  ׁשַ ָלל. ָאז ּתָ ָרנּות ּכְ ה ָלֶהם ַוּתְ ָעׂשָ
ל ָסָמֵא''ל ְולֹא ָיכֹול ָלֶהם, ְוָיֳעַבר  ְוֵחילֹו ׁשֶ

ים. ֶזהּו ָכל ְצָדָדיו ְוָכל ָהעַ ֵמָהעֹוָלם הּוא וְ  ּמִ
י ַיֲעקֹב ְוגֹו',  יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ תּוב ְוַאּתָ ּכָ ׁשֶ
ה לֹא  ט ְוַנּקֵ ּפָ ׁשְ יָך ַלּמִ ְרּתִ ְגַלל ֶזה ְוִיּסַ ּבִ

. ּךָ  ֲאַנּקֶ

  

ַני, ָלא   .275 ַאּתּון ּבָ ב ּדְ , ַאף ַעל ּגַ ּךָ ְותּו ָלא ֲאַנּקֶ
ּבֹוק  ַרע ִמְנכֹון ְזעֵ ֶאׁשְ א ִאְתּפְ יר ְזֵעיר,  חֹוֵביכֹון, ֶאּלָ

ְך ָאָתאן   א. ּכַ ִדיָנא ַרּבָ ִאין ְליֹוָמא ּדְ ֶהוּון ַזּכָ ּתְ ִגין ּדִ ּבְ
ְתִקין ָעַלְייהּו.   ה ּפִ ַכּמָ ְלִדיָנא, ָאָתא ָסָמֵא''ל, ּבְ
ַסְבלּו   ִיסּוִרין, ּדְ ְתִקין ּדְ יק ּפִ ִריְך הּוא ַאּפִ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ל חֹוָבא ְוחֹוָבא, ְוִנּמֹוח ִיׂשְ  ל חֹוִבין,  ָרֵאל ַעל ּכָ ּו ּכָ
ׁש ּכֵֹחיּה   ׁשַ ֵדין ּתָ ָלל. ּכְ ָרנּוָתא ּכְ ְוָלא ָעִביד לֹון ַווּתְ
ָסָמֵאל, ְוָלא ָיִכיל לֹון. ְוִיְתֲעָבר ֵמָעְלָמא,   ְוֵחיֵליּה ּדְ
ין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,   הּוא, ְוָכל ִסְטרֹוי, ְוָכל ַעּמִ

י ַיֲעקֹב ְוגֹו', בְּ ְוַאתָּ  יָרא ַעְבּדִ יָך  ה ַאל ּתִ ְרּתִ ְך ְוִיּסַ ִגין ּכָ
. ּךָ ה לֹא ֲאַנּקֶ ט ְוַנּקֵ ּפָ ׁשְ  ַלּמִ

ֶלְך ָאַמר, .276 י  (תהלים יא) ְוָדִוד ַהּמֶ ּכִ
ת ּכֹוְננּו ְוגֹו'. ְוַאף  ִעים ִיְדְרכּון ֶקׁשֶ ִהּנֵה ָהְרׁשָ

ְרׁשּוה סּוק ֶזה ֲהֵרי ּפֵ ּפָ ב ׁשֶ ְבָנא ַעל ּגַ ּו, ַעל ׁשֶ
ל  ים ׁשֶ ִחְזִקיָּה ֶנֱאַמר. ֲאָבל ְויֹוָאח ַהְמֻמּנִ

ְך ֶנֱאַמר,  ם ּכָ סּוק ֶזה ַעל ָסָמֵא''ל ְוִסיָעתֹו ּגַ ּפָ
ָלק  ָרֵאל. ּבָ יו ַוֲעצֹוָתיו ֵהם ַעל ִיׂשְ ל ַמֲעׂשָ ּכָ ׁשֶ
ׁש ָנְקטּו, ַוֲהֵרי  ֶרְך ַמּמָ ּוִבְלָעם אֹותֹו ּדֶ

ִחּבּור ָר  ֵאר ׁשֶ  - ע ָעׂשּו. ָאְמרּו, ֲעָמֵל''ק  ִנְתּבָ
ָנָחׁש ַע''ם ָל''ק ִהְלָקה אֹוָתם ּכְ , ַעם ׁשֶ

ָל''ק   ה ִבְזָנבֹו. ֲהֵרי ָאנּו יֹוֵתר. ּבָ ּכֶ ּמַ ''א   -ׁשֶ ּבָ
ְרצֹונֹו.  ְלֶקה אֹוָתם ּבִ ּמַ א ִמי ׁשֶ ָל''ק, ּבָ

  

א ָאַמר,  .276 ה   (תהלים יא)  ְוָדִוד ַמְלּכָ י ִהּנֵ ּכִ
ַהאי   ב ּדְ ת ּכֹוְננּו ְוגֹו'. ְוַאף ַעל ּגַ ִעים ִיְדְרכּון ֶקׁשֶ ָהְרׁשָ
ִחְזִקָיה   ְבָנא ְויֹוָאח ְמָמָנן ּדְ ְקָרא ָהא אֹוְקמּוָה, ַעל ׁשֶ
ַמר, ֲאָבל ַהאי ְקָרא ַעל ָסָמֵא''ל ְוִסיָעֵתיּה אּוף   ִאּתְ

ָכל עֹוָבדֹוי ְוֵעיטֹוי ַעל יִ הָ  ַמר, ּדְ ָרֵאל ִניְנהּו.  ִכי ִאּתְ ׂשְ
ַמר   ׁש ַנְקטּו, ְוָהא ִאּתְ ָלק ּוִבְלָעם ַההּוא אַֹרח ַמּמָ ּבָ
א ַעְבדּו. ַאְמרּו, ֲעָמֵל''ק: ָע''ם ָל''ק,   יׁשָ ֲחבּוָרא ּבִ ּדַ

יֵליּה, הָ  ְזָנָבא ּדִ ָמֵחי ּבִ ִחְוָיא ּדְ ַלָקא לֹון, ּכְ א ּדְ א  ַעּמָ
''א ָל''ק. ָאתָ  ָל''ק: ּבָ יר. ּבָ ָלֵקי לֹון  ֲאָנן ַיּתִ א ַמאן ּדְ
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ְלָע''ם  ''ל ַע''ם, ֵאין ַעם ְוֵאין רֹוֶעה.  -ּבִ ּבַ
נּו ּגֹוֵר  ּלָ ם ׁשֶ ִמיָדם ְוַלֲעקֹר אֹוָתם ׁשֵ ם ְלַהׁשְ

 ָלם. ִמן ָהעוֹ 

א, ְוֵלית   ''ל ָע''ם, ֵלית ַעּמָ ְלָע''ם: ּבַ ְרעּוֵתיּה. ּבִ ּכִ
יָצָאה לֹון ּוְלַאְעְקָרא   ִרים ְלׁשֵ יָלן ּגָ ָמא ּדִ ַרְעָיא. ׁשְ

 ְלהּו ֵמָעְלָמא.
ָגֶון .277 ב ּבְ רּוְך הּוא ָחׁשַ דֹוׁש ּבָ ַאֵחר  ְוַהּקָ

בִ  ''ל, ּבְ ָבָלק ּבַ מֹותיֶהם. ּבְ ''ל  ֶאת ׁשְ ְלָעם ּבַ
ֲארּו?  - ''ל. ֵאיֶזה אֹוִתיֹּות ִנׁשְ ְלּבֵ ֲהֵרי ּבִ

ּלֹא  ם ׁשֶ ְבּתָ ל עֶֹמק ַמֲחׁשַ ְלּבֵ ֵעֶמ''ק. ּבִ
ֲארּו ָבעֹוָלם. ָ ְלטּו ָבעֹוָלם ְולֹא ִיׁשּ  ִיׁשְ

  

ַגְוונָ  .277 יב ּבְ ִריְך הּוא ָחׁשִ א ּבְ א ַאֲחָרא  ְוקּוְדׁשָ
ִבלְ  ''ל, ּבְ ָבָלק ּבַ ֵמיהֹון, ּבְ ''ל.  ׁשְ ְלּבֵ ''ל, ָהא ּבִ ָעם ּבַ

ל ִעְמָקא   ְלּבֵ ֲארּו ֵעֶמ''ק, ּבִ ּתָ ַמה ַאְתָוון ִאׁשְ
ָעְלָמא, ְוָלא   ְלטּון ּבְ ָלא ִיׁשְ ְלהֹון, ּדְ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ּדְ

ָעְלָמא.  ֲארּון ּבְ ּתַ  ִיׁשְ
ְמעֹון, ֶאְלָעזָ  .278 י ׁשִ ר, ָיֶפה ָאַמר ַרּבִ

ָלק  , ֲאָבל ּבָ יִהּנֹם, ָאַמְרּתָ ּגֵ ח רּוחֹו ּבַ ּפַ ּתִ
ם ַעְצמֹוָתיו ְורּוחֹו. ְוָכְך  ֲחקּו ׁשָ ּתַ ּוִבְלָעם ִיׁשְ
ְטרֹון, ַעל ַהּכֹה  הּוא ֵעָצה ָרָעה ָלְקחּו ַעל ַהּפַ
בּו  בּו ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹה ַהזֹּו, ְוָחׁשְ ָחׁשְ ַהזֹּו, ׁשֶ

ָקּה ְלַצד ָרע בַּ  ה. ְלַסּלְ ה ּוְבַמֲעׂשֶ  ּפֶ

  

ְמעֹון, ֶאְלָעָזר, ָיאּות ַאְמַרת, ֲאָבל  ָאַמר   .278 י ׁשִ ַרּבִ
ן   ּמָ ֲחקּון ּתַ ּתַ ם. ּוִבְלָעם ִיׁשְ ֵגיִהּנָ ח רּוֵחיּה ּבְ ּפַ ָלק, ּתִ ּבָ
א ַנְטלּו ַעל   יׁשָ ַגְרמֹוי ְורּוֵחיּה. ְוָהִכי הּוא ֵעיָטא ּבִ

יב ָחׁשִ ְטרֹוָנא. ַעל ַהאי ּכֹה, ּדְ ּו ְלַאְעְקָרא ְלַהאי  ּפַ
פּוָמא  ּכֹה, ְוָחׁשִ  ָקא ֵליּה ּבְ א ְלַסּלְ יׁשָ יבּו ְלִסְטָרא ּבִ

 ּוְבעֹוָבָדא. 
ע, ָהִראׁשֹוִנים  .279 ָאַמר אֹותֹו ָרׁשָ

לּו  ּדְ ּתַ ה ִהׁשְ ַלּגָ לּו ְולֹא ָיְכלּו, ּדֹור ַהּפְ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ה, ּוֶפה ָחֵסר ֵמֶהם,  ְולֹא ָיְכלּו. ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ

ָלה ְולֹ שֶׁ  ְלּבְ ׁשֹוָנם ִהְתּבַ א ָיְכלּו. ֲאָבל ּלְ
ֵני   ׁשְ ֶנת ּבִ נּון ּוְלׁשֹוְנָך ְמֻתּקֶ יָך ׁשָ ה, ֲהֵרי ּפִ ַאּתָ

ָבֵרְך ְמֹבָרְך,  -ְצָדִדים ֵאּלּו  ר ּתְ ֵאת ֲאׁשֶ
ה רֹוֶצה  ַאּתָ ד ׁשֶ ֹאר יּוָאר. אֹותֹו ַהּצַ ר ּתָ ַוֲאׁשֶ

ִפיָך ּוְלׁשֹוְנךָ  ק ְלַמְעָלה ּבְ ק. ְלַסּלֵ ּלֵ , ִהְסּתַ
ד שֶׁ  יָך ְואֹותֹו ַהּצַ כַֹח ּפִ ל, ּבְ ה רֹוֶצה ְלַקּלֵ ַאּתָ

ל ַקּלֵ ֲהֵרי  (ְוַצד ְלָפֶני�) ּתְ ָך, ׁשֶ לּוי ּבְ ְוַהּכֹל ּתָ
לּוי,  ִדּבּור ַהּכֹל ּתָ ן. ֲאָבל ּבְ ּקֵ ה ִנְתּתַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ה ַנַחׁש ֲאִני  (ְּבַמֲעֶׂשה) ְוַעל ֶזה ַמֲעׂשֵ ּכְ
ִפיָך. ַאְתִקין, ְואַ  ִלים ַהּכֹל ּבְ ׁשְ ה ּתַ אֹותֹו ּתָ

ָבֵרְך   ּתְ ֹאר    -ַצד ׁשֶ ּתָ  -ְמֹבָרְך, ְואֹותֹו ַצד ׁשֶ
 יּוָאר.

  

לּו ְוָלא   .279 ּדָ ּתְ ע, ַקְדָמֵאי ִאׁשְ ָאַמר ַההּוא ָרׁשָ
לּו, ְוָלא ָיִכילּו. ָעְבדּו   ּדָ ּתְ ָיִכילּו. ּדֹור ַהְפָלָגה ִאׁשְ

ל,  ְייהּו,  עֹוָבָדא, ּופּוָמא ָחֵסר ִמנַּ  ְלּבָ ְנהֹון ִאְתּבַ ִליׁשָ ּדְ
ָנְך   ן, ְוִליׁשָ ּנָ , ָהא ּפּוָמְך ׁשַ ְוָלא ָיִכיל. ֲאָבל ַאְנּתְ
ָבֵרְך   ר ּתְ ין, ֵאת ֲאׁשֶ ְתֵרין ִסְטִרין ִאּלֵ ן ּבִ ְתּקָ ְמּתֻ
ַאּתְ   אֹור יּוָאר, ַההּוא ִסְטָרא ּדְ ר ּתָ ְמבֹוָרְך, וֲאׁשֶ

פ א ּבְ ָקא ְלֵעיּלָ ֵעי ְלַסּלְ ִליק.  ּוָמְך וְ ּבָ ָנְך, ִאְסּתְ ִליׁשָ
פּוָמְך   ֵחיָלא ּדְ ֵעי ְלֵמיַלט, ּבְ ַאּתְ ּבָ ְוַההּוא ִסְטָרא ּדְ

ילֹוט  ְלָייא (וסטרא קמך)  ּתֵ ְך ּתַ א ּבָ (דף ר'  ְוכֹּלָ
ְלָייא   ע''א) ה ּתַ ִמּלָ ן. ֲאָבל ּבְ ּקַ ָהא עֹוָבָדא ִאְתּתָ ּדְ

א  א, ְוַעל ּדָ עֹוָבָד  (ס''א בעובדא) ּכֹּלָ ָנחָ ּכְ ׁש ֲאָנא  א ּדְ
פּוָמְך, ַההּוא ִסְטָרא   א ּבְ ִלים ּכֹּלָ ׁשְ ַאְתִקין. ְוַאְנּתְ ּתַ

אֹור יּוָאר. ּתָ ָבֵרְך ְמבֹוָרְך, ְוַההּוא ִסְטָרא ּדְ ּתְ  ּדִ
רּוְך  .280 דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְוהּוא לֹא ָיַדע ׁשֶ
ָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוַטַעם  (איוב יב) הּוא ֵמִסיר ׂשָ

ח, ְרׁשּותֹו. ֵמִסיר   ְזֵקִנים ִיּקָ ְוַהּכֹל עֹוֵמד ּבִ
ָפה ְלֶנֱאָמִנים  ה,  -ׂשָ ַלּגָ ֵאּלּו ּדֹור ַהּפְ

  
ִריְך הּוא  .280 א ּבְ קּוְדׁשָ (איוב   ְוהּוא ָלא ָיַדע ּדְ
א   יב) ח, ְוכֹּלָ ָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוָטַעם ְזֵקִנים ִיּקַ ֵמִסיר ׂשָ

ְרׁשּוֵתיּה   יָמא. מֵ ּבִ ָפה ְלֶנֱאָמִנים, ֵאּלּו ּדֹור  ַקּיְ ִסיר ׂשָ
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ָלל,  ָבר ּכְ ְלטּו ַבּדָ ּלֹא ִיׁשְ ל ְלׁשֹוָנם ׁשֶ ְלּבֵ ּבִ ׁשֶ
תּוב ּכָ ְמעּו   (בראשית יא) ׁשֶ ר לֹא ִיׁשְ ֲאׁשֶ

ח  ַפת ֵרֵעהּו. ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ ֵאּלּו  -ִאיׁש ׂשְ
ְלָעם וּ  ֵניֶהם ָהיּו ְבֵעָצה ַאַחת, בָ ּבִ ְ ׁשּ ָלק ׁשֶ

ר ָוַאִיל  ָלק ּוִבְלָעם ּפָ תּוב ַויַַּעל ּבָ ּכָ ׁשֶ
ַח. ְזּבֵ ּמִ  ּבַ

ה   ִמּלָ ְלטּון ּבְ ָלא ִיׁשְ ֵנהֹון, ּדְ ל ִליׁשָ ִבְלּבֵ ַהְפָלָגה, ּדְ
יב, ְכּתִ ַלל. ּדִ ְמעּו ִאיׁש   (בראשית יא) ּכְ ר לֹא ִיׁשְ ֲאׁשֶ

ְלָעם ּוָבָלק   ח, ֵאּלּו ּבִ ַפת ֵרֵעהּו. ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ ׂשְ
ַתְרַווְיי ָלק  הּו ֲהוֹו בְּ ּדְ ַעל ּבָ יב ַוּיַ ְכּתִ ֵעיָטא ֲחָדא, ּדִ

ַח. ְזּבֵ ּמִ ר ְוַאִיל ּבַ  ּוִבְלָעם ּפַ
ל  .281 ע ּכָ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, אֹותֹו ּבִ

ֵניֶהם ָהיּו ַמֲעִלין   רּום ֵלב. ׁשְ יו ְלָרע, ּבְ ַמֲעׂשָ
ָלק ּוִבְלָעם. ְוָכל  תּוב ַויַַּעל ּבָ ּכָ ן, ׁשֶ ָקְרּבָ

חֹות ָהיָ ַהּמִ  ע  ְזּבְ ר, ְוהּוא ָהָרׁשָ ָלק ְמַסּדֵ ה ּבָ
ַח ַעְצמֹו ְואֹוֵמר ּבֵ , ֶאת (במדבר כג) ָהָיה ְמׁשַ

ר   י ָוַאַעל ּפָ חֹת ָעַרְכּתִ ְזּבְ ַבע] ַהּמִ ְבַעת [ׁשֶ ׁשִ
ף ַיַחד  ּתֵ ָלק לֹא ׁשִ ַח. ְוִאּלּו ֶאת ּבָ ְזּבֵ ּמִ ָוַאִיל ּבַ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ע! ַהּכִֹאּתֹו. ָאַמר ַהּקָ ל ָרׁשָ
ה לֹא  ָלק, ְוַאּתָ א ׁשּוב ֶאל ּבָ י, ֶאּלָ ָיַדְעּתִ

א  ר, ֶאּלָ ר. ֶזהּו  -ָצִריְך ְלַדּבֵ ְוֹכה ְתַדּבֵ
ח.  תּוב ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ ּכָ  ׁשֶ

  

ל עֹוָבדֹוי   .281 ִבְלָעם, ּכָ ע ּדְ א ֲחֵזי, ַההּוא ָרׁשָ ּתָ
ְרַווְייהּו ֲהוֹו  א. ּתַ רּום ִלּבָ ִקין ָקְר ְלִביׁש, ּבְ ָנא,  ַסּלְ ּבְ

ָלק ֲהָוה   ִחין ּבָ ָלק ּוִבְלָעם. ְוָכל ַמְדּבְ ַעל ּבָ יב ַוּיַ ְכּתִ ּדִ
ְרֵמיּה ְוָאַמר,   ח ּגַ ּבַ ע, ֲהָוה ַמׁשְ ר, ְוִאיהּו ָרׁשָ ְמַסּדֵ
ר ְוַאִיל   י ָוַאַעל ּפָ חֹות ָעַרְכּתִ ְזּבְ ַבע ַהּמִ ֶאת ׁשֶ

ף  ּתַ ַח. ְוִאּלּו ְלָבָלק ָלא ׁשָ ְזּבֵ ּמִ ֲהֵדיּה. אָ ּבַ ַמר  ּבַ
א ׁשּוב   א ְיַדְעָנא, ֶאּלָ ע, ּכֹּלָ ִריְך הּוא, ָרׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ
א ְוכֹה   ָלא ֶאּלָ ָלק, ְוַאּתְ ָלא ָצִריְך ְלַמּלְ ֶאל ּבָ

ח. ר. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ ַדּבֵ  ּתְ

ח  .282 ָבר ַאֵחר ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ  - ּדָ
תּוב ַויֵּ  ּכָ י מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ְלכּו ִזְקנֵ ׁשֶ

ָיָדם. ַטַעם אֹוָתם ְזֵקִנים ָנַטל  ּוְקָסִמים ּבְ
ֵפיֶהם.   ִכׁשְ ָלל ּבְ לֹט ּכְ ֵמֶהם, ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ
ִגּלּוי  ָבִרים ּבְ ְבֵרי ָבָלק, ּדְ רּו ֵאָליו ּדִ ַוְיַדּבְ
גּום ֹאֶזן ָהָיה, ּוְפגּום ַעִין,   ְולֹא ְבַלַחׁש. ּפְ

גּום. גּום ֶרֶגל. ִמ ּופְ  ה ְמקֹומֹות ָהָיה ּפָ לֹׁשָ ְ ׁשּ
ד ָהַאֵחר, ְוָכְך ָצִריְך אֹותֹו  ן ָהָיה ַלּצַ ְמֻתּקָ

ל ִמין  -ַצד ַאֵחר  רּוי, ּכָ ָגם ׁשָ ַהּפְ ָמקֹום ׁשֶ
 ְלִמינֹו.

  

ְלכּו   .282 יב ַוּיֵ ְכּתִ ח, ּדִ ָבר ַאֵחר ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ ּדָ
ָיָדם. ַטֲעָמא  ְוִזְקֵני ִמְדָין ּוְקסָ ִזְקֵני מֹוָאב  ִמים ּבְ

ַלט   ְייהּו, ְוָלא ָיִכילּו ְלִמׁשְ ִאיּנּון ְזֵקִנים ָנַטל ִמּנַ ּדְ
ין   ָלק. ִמּלִ ְבֵרי ּבָ רּו ֵאָליו ּדִ ַלל. ַוְיַדּבְ ְייהּו ּכְ ַחְרׁשַ ּבְ
ִגים אּוְדָנא ֲהָוה, ּוָפִגים   ְלִחיׁשּו. ּפָ ְלָיא, ְוָלא ּבִ ִאְתּגַ ּבְ

ִגים.  ָנא, ּוָפִגים ַרְגָלא. ִמ ֵעי ין ֲהָוה ּפָ ַלת ּדּוְכּתִ ּתְ
ְמתּוָקן ֲהָוה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָהִכי ִאְצְטִריְך  
ִגים, ִזיָנא   ְרָיא ּפָ ׁשַ ְלַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֲאָתר ּדְ

 ְלִזיֵניּה. 
ְיָלה  .283 ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו ֹפה ַהּלַ

תוּ  ֹבִתי. ֵהם ּכָ רּו ֵאָליו. ַוֲהׁשִ ְוהּוא ב, ַוְיַדּבְ
ְיָלה,  תּוב, ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם. ִלינּו ֹפה ַהּלַ ּכָ
ד ָהַאֵחר  ַעת ַהּצַ ְיָלה הּוא ׁשְ ַהּלַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ְמָצִאים ְוׁשֹוְלִטים  ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִפים, ּבְ ִלְכׁשָ
ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם. ּכַ ִטים ּבָ ְ ׁשּ ְצָדִדים ָרִעים ּוִמְתּפַ

ר ה' ֵאָלי  חַ ְיַדּבֵ ּבֵ ַבח ָהָיה ְמׁשַ  ֶאת ַעְצמֹו , ׁשֶ
ם ה'.  ׁשֵ  ּבְ

  

ְיָלה   (במדבר כ''ב) .283 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו פֹה ַהּלַ
ִתיב,   רּו ֵאָליו. ְוִאיהּו ּכְ ִתיב, ַוְיַדּבְ יבֹוִתי, ִאיּנּון ּכְ ַוֲהׁשִ

ִגין  ְיָלה, ּבְ ֵליְלָיא  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם. ִלינּו פֹה ַהּלַ ּדְ
ִסְטָרא ַאֲחָר  ֲעָתא ּדְ א,  ִאיהּו ׁשַ ּיָ א ֲהִוי, ְלַחְרׁשַ

ין   יׁשִ ְלֵטי ִסְטֵרי ּבִ ֵחי ְוׁשַ ּכְ ּתַ ִמׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ּבּוֵחי   ר ְיָי ֵאָלי. ׁשַ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ָעְלָמא. ּכַ ָטן ּבְ ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ

ְיָי.  ָמא ּדַ ׁשְ ְרֵמיּה ּבִ ח ּגַ ּבַ  ָקא ְמׁשַ
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ֵרי ִמְדָין ִנְפְרדוּ ַויֵּשְׁ  .284 ֵרי מֹוָאב. ְוׂשָ  בּו ׂשָ
ם. ְוִזְקֵני מֹוָאב  ֶבת ׁשָ ֵמֶהם ְולֹא ָרצּו ָלׁשֶ
ם.  ֵרי מֹוָאב, ְלַבּדָ בּו ׂשָ תּוב ַויֵּׁשְ ּכָ ֲארּו, ׁשֶ ִנׁשְ
ְפְרדּו ִמּכֹל ָוכֹל ֵמֶהם.  ּנִ ָנֶאה ָעׂשּו ִמְדָין ׁשֶ

הָ  ּסֹוף ׁשֶ ים ּבַ יּו ַבֲעַצת  ְוִאְלָמֵלא לֹא ָהיּו ַמּכִ
לַֹח ְנׁשֹוֵתיֶהם   ְלָעם, ִלׁשְ ים ּבִ ּטִ ִ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ְלִיׂשְ

תּוב מֹוִכיַח ֶאת  ָרֵאל ְלַהְטעֹוָתם. ְוַהּכָ ְלִיׂשְ
תּוב ּכָ י צֲֹרִרים ֵהם  (במדבר כה) ֶחְטָאם, ׁשֶ ּכִ

ַבר   לּו ָלֶכם ַעל ּדְ ר ִנּכְ ִנְכֵליֶהם ֲאׁשֶ ָלֶכם ּבְ
י  ְזּבִ ַבר ּכָ עֹור ְוַעל ּדְ יא ִמְדָין ּפְ ַבת ְנׂשִ

ֵני ׁשְ ה ָחְטאּו, ְוָהָיה ֶחְטָאם    ֲאחָֹתם ְוגֹו'. ּבִ ֵאּלֶ
ֲארּו  זָָּנב. ְוָלֵכן ֵאּלּו ִנׁשְ ְך ּבַ דֹול. ִהּכּו ַאַחר ּכָ ּגָ

ם.  ִאּתֹו, ְוֵאּלּו ָהְלכּו ְלַבּדָ

  

ָרׁשּו   .284 ֵרי ִמְדָין ִאְתּפְ ֵרי מֹוָאב, ְוׂשָ בּו ׂשָ ׁשְ ַוּיֵ
ן. ְוָסֵבי מֹוָאב  ּמָ עּו ְלֵמיַתב ּתַ ְייהּו, ְוָלא ּבָ   ִמּנַ
ְלחֹוַדְייהּו.   ֵרי מֹוָאב, ּבִ בּו ׂשָ ׁשְ יב ַוּיֵ ְכּתִ ֲארּו, ּדִ ּתָ ִאׁשְ
ְייהּו.   ל ְוָכל ִמּנַ ָרׁשּו ִמּכָ ִאְתּפְ ָיאּות ַעְבֵדי ִמְדָין, ּדְ
ֵעיָטא   ֲהוֹו ּבְ סֹוָפא ּדַ ְוִאְלָמֵלא ָלא ֲהוֹו ָמָחאן ּבְ

ים ּדְ  ּטִ ִ ׁשּ ָרֵאל ּבַ יהֹון ְלִיׂשְ ְלָחא ְנׁשֵ   ִבְלָעם, ְלׁשָ
ְלהֹון,   ְלִמְטֵעי לֹון. ּוְקָרא אֹוַכח חֹוָבא ּדִ

יב,  ְכּתִ ַרִרים ֵהם ָלֶכם   (במדבר כה)  ּדִ י צֹוְ ּכִ
עֹור ְוַעל   ַבר ּפְ לּו ָלֶכם ַעל ּדְ ר ִנּכְ ִנְכֵליֶהם ֲאׁשֶ ּבְ

יא ִמְדָין   ת ְנׂשִ י ּבַ ְזּבִ ַבר ּכָ ין  ּדְ ְתֵרין ִאּלֵ ֲאחֹוָתם ְוגֹו'. ּבִ
ְזָנָבא ְלָבַתר.  ָחאבּו. ַוֲהָוה חֹוָבא   י. ָמחּו ּבִ ְלהֹון ַסּגִ ּדִ

ין ַאְזלּו   ֲהֵדיּה, ְוִאּלֵ ֲארּו ּבַ ּתָ ין ִאׁשְ ְך ִאּלֵ ּוְבִגין ּכָ
ְלחֹוַדְייהּו.   ּבִ

ֵרי מֹוָאב ִעם  .285 בּו ׂשָ ָבר ַאֵחר ַויֵּׁשְ ּדָ
ְלָעם  ה נָ  -ּבִ ּמָ ֶאה ָהָיה ָלֶהם ִלְבֵני ִמְדָין ּכַ

ָהְלכּו, ִאם ְרצֹוָנם  יָבה ׁשֶ ְך. ֲאָבל ְיׁשִ ּכָ
ּום  ְרָמה ָלֶהם טֹוב ִמׁשּ מֹוָאב ּגָ בּו ֵהם ּבְ יָּׁשְ ׁשֶ
ל  ָהְלכּו אֹוָתם ׁשֶ ֶ ם. ּוַמה ׁשּ ֲארּו ׁשָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ַעם? ֵאּלּו  ְרמּו ָלֶהם ָרע. ָמה ַהּטַ ִמְדָין, ּגָ

ׁשּו ִלְכבֹוד רּוְך הּוא,  ָחׁשְ דֹוׁש ּבָ ַבר ַהּקָ ּדְ
בּו. ְוֵאּלּו לֹא לּום, ְוָהְלכּו  ְוָיׁשְ ׁשּו ָלֶזה ּכְ ָחׁשְ

ם.   ְלַדְרּכָ

  

ְלָעם,   .285 ֵרי מֹוָאב ִעם ּבִ בּו ׂשָ ׁשְ ָבר ַאֵחר ַוּיֵ ּדָ
ַאְזֵלי, ִאי ְרעּוָתא   ָמה ָיאּות ֲהָוה לֹון ִלְבֵני ִמְדָין ּדְ ּכַ

ְלהֹון ָהִכי. ֲאָבל יְ  מֹוָאב,  ּדִ ָיִתיבּו ִאיּנּון ּדְ יָבה ּדְ ׁשִ
ְרָמא לֹון ַטב  ָאְזלּו  ּגַ ן. ּוַמאן ּדְ ּמָ ָארּו ּתַ ּתָ ִאׁשְ ִגין ּדְ , ּבְ

ין   יׁש. ַמאי ַטְעָמא. ִאּלֵ ְרֵמי לֹון ּבִ ָין, ּגַ ִמּדְ ִאיּנּון ּדְ
ִריְך הּוא,   א ּבְ קּוְדׁשָ ה ּדְ ִמּלָ ׁשּו ִליָקָרא ּדְ ַחׁשְ

ין  לּום. ְוָאְזלּו   ְוָיִתיבּו. ְוִאּלֵ ׁשּו ָלּה ּכְ ָלא ַחׁשְ
 ְלָאְרַחְייהּו. 

ֹבִתי   .286 ע ַוֲהׁשִ ָאַמר אֹותֹו ָרׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְעְזעּו  ר ה', ִמיָּד ִהְזּדַ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ֶאְתֶכם ּדָ
ם.  בּו ׁשָ ָבר ַהזֶּה ְוָיׁשְ ל מֹוָאב ַלּדָ אֹוָתם ׁשֶ

ׁשּו לָ  ל ִמְדָין לֹא ָחׁשְ לּום ְואֹוָתם ׁשֶ ֶזה ּכְ
ְך. וְ  ַעל ֶזה, ְוָהְלכּו ָלֶהם, ְוֶנֶעְנׁשּו ַאַחר ּכָ

אֹותֹו  ְלָעם. ּבְ ֵרי מֹוָאב ִעם ּבִ בּו ׂשָ ַויֵּׁשְ
ה  ים ְוָעׂשָ ע ָלַחׁש ְלָחׁשִ ְיָלה אֹותֹו ָרׁשָ ַהּלַ
יְך ֲעֵליֶהם רּוַח ִמְלָמְעָלה.  ִבְקָסִמים, ְוִהְמׁשִ

לְ  -ִמיָּד  ָעם, ֱאלִֹהים ַויָֹּבא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
 ְ ל ַהׂשּ ד ַאֵחר ׁשֶ תֹו ִמּצַ ְרּגָ  ֹמאל.ְסָתם, ּדַ

  

יבֹוִתי   .286 ע, ַוֲהׁשִ ָאַמר ַההּוא ָרׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ֲעָזעּו ִאיּנּון   ד ִאְזּדַ ר ְיָי. ִמּיַ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ֶאְתֶכם ּדָ
ָין ָלא   ִמּדְ ן. ְוִאיּנּון ּדְ ּמָ א, ְוָיִתיבּו ּתַ ה ּדָ מֹוָאב ְלִמּלָ ּדְ

לּום, ְוָאְזלּו לֹון, ְוִאְתעֲ  ׁשּו ְלָדא ּכְ ר.  ָנׁשּו ְלָבתַ ַחׁשְ
ַההּוא   ְלָעם. ּבְ ֵרי מֹוָאב ִעם ּבִ בּו ׂשָ ׁשְ א ַוּיֵ ְוַעל ּדָ
ָלִטין,   ין, ְוֲעִביד ּבְ ע ָלִחיׁש ְלִחיׁשִ ֵליְלָיא, ַההּוא ָרׁשָ
א, ִמַיד ְוָיבֹא ֱאלִֹהים   יְך ָעֵליּה רּוָחא ִמְלֵעיּלָ ְוַאְמׁשִ

יֵליּה מִ  א ּדִ ְרּגָ ְלָעם, ֱאלִֹהים ְסָתם, ּדַ ְטָרא  ֶאל ּבִ ּסִ
ָמאָלא. ַאחֲ  ׂשְ  ָרא ּדִ
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ְך.   .287 ה ִעּמָ ים ָהֵאּלֶ ַויֹּאֶמר ִמי ָהֲאָנׁשִ
ִהְצָטֵרְך   ֹמאל ָהְיָתה, ׁשֶ ְ ד ַהׂשּ תֹו ִמּצַ ְרּגָ ּדַ
ַהֲחֵבִרים ִהְתעֹוְררּו   ב ׁשֶ ֹאל. ְוַאף ַעל ּגַ ִלׁשְ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָגֶון ַאֵחר, ְוֵהם ָאְמרּו ׁשֶ ָבֶזה ּבְ

ה   ה בֹו)(ָעׂשָ  הּוא לֹׁשָ ְדָבָריו. ׁשְ ה אֹותֹו ּבִ ִנּסָ
ָהיּו; ֶאָחד ִחְזִקיָּה, ְוֶאָחד ְיֶחְזֵקאל, ְוֶאָחד 
ַנִים לֹא ָעְמדּו ָכָראּוי, ְוֶאָחד  ְלָעם. ׁשְ ּבִ

תּוב ּכָ (יחזקאל  ָעַמד, ּוִמיהּו? ְיֶחְזֵקאל, ׁשֶ
ב  לז) ה. ְוהּוא ׁשָ ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ

.   יֹּאֶמרְוָאַמר, וַ  ה ָיָדְעּתָ ה' ֱאלִֹהים ַאּתָ
ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה  ב כ)-(מלכים ִחְזִקיָּה ָאַמר,

ן  ָלק ּבֶ ְלָעם ָאַמר, ּבָ ֶבל. ּבִ אּו [ֵאַלי] ִמּבָ ּבָ
ַלח ֵאַלי. ָחׁשּוב ֲאִני  ִצּפֹור ֶמֶלְך מֹוָאב ׁשָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ יִטים. ְוַהּקָ ּלִ ֵעיֵני ְמָלִכים ְוׁשַ ּבְ

ַאל  תּובאֹותֹו הּוא ׁשָ ּכָ (איוב  ְלַהְטעֹותֹו, ׁשֶ
ֵדם, ּוֵפְרׁשּוָה. יב) יא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ ּגִ  ַמׂשְ

  

ְך.   (במדבר כ''ב)  .287 ה ִעּמָ ים ָהֵאּלֶ ַוּיֹאֶמר ִמי ָהֲאָנׁשִ
ָמאָלא ֲהָוה,   ׂשְ ְטָרא ַאֲחָרא ּדִ יֵליּה, ִמּסִ א ּדִ ְרּגָ ּדַ

ַאל. ְוַאף ַעל  ָקא ִאְצְטִריְך ְלִמׁשְ ב ּדְ ּדְ יא  ּגַ ַחְבַרּיָ
ַגְווָנא ַאֲחָרא, ְוִאיּנּון ַאְמֵרי   ָדא, ּבְ ֲערּו ּבְ ַאּתְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ִנְסיֹוָנא ֲעַבד ֵליּה   (עבד ביה) ּדְ
ָלָתא ֲהוֹו, ַחד ִחְזִקּיָה. ְוַחד ְיֶחְזֵקאל. ְוַחד   ִמּלֹוי. ּתְ ּבְ

ְדָקא ֵיאֹות, וְ  ֵרין ָלא ַקְיימּו ּכְ ְלָעם. ּתְ ִאים.  ַחד ָק ּבִ
יב, ְכּתִ ֲהִתְחֶייָנה   (יחזקאל לז)  ּוַמנּו. ְיֶחְזֵקאל. ּדִ

ב ְוָאַמר, ַוּיֹאֶמר ְיָי   ה, ְוִאיהּו ּתָ ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ
הּו ָאַמר, . ִחְזִקּיָ ה ָיָדְעּתָ (מלכים ב  ֱאלִֹהים ַאּתָ

ְלָעם ָאַמר   כ) ֶבל. ּבִ אּו ֵאַלי ִמּבָ ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ּבָ
ן  ָלק ּבֶ יב ֲאָנא   ִצּפֹור ּבָ ַלח ֵאַלי, ָחׁשִ ֶמֶלְך מֹוָאב ׁשָ

ִאיל   ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ יִטין. ְוקּוְדׁשָ ּלִ ֵעיֵני ַמְלִכין ְוׁשַ ּבְ
יב, ְכּתִ יא ַלּגֹוִים   (איוב יב)  ֵליּה ְלִמְטֵעי ֵליּה, ּדִ ּגִ ַמׂשְ

ֵדם ְואֹוְקמּוָה.  ַאּבְ  ַוּיְ
י  .288 ַאל ֶאת ַרּבִ ָזר,  ֶאְלעָ ּכּוִתי ֶאָחד ׁשָ

ִבְלָעם יֹוֵתר   ָאַמר לֹו, ּכַֹח ָחָזק ָרִאיִתי ּבְ
ְקָרא ֶאל  תּוב ַויִּ ה ּכָ ֹמׁשֶ ִאּלּו ּבְ ה. ׁשֶ ִמּמֹׁשֶ
ר ֱאלִֹהים ֶאל  ּקָ תּוב ַויִּ ה, ּוְבִבְלָעם ּכָ ֹמׁשֶ

ְלָעם. ְלָעם, ְוָכתּוב ַויָֹּבא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ  ּבִ
  

י ֶאלְ  .288 ִאיל ְלִרּבִ , ָאַמר ֵליּה,  ָעָזר ַחד ּכּוִתי ׁשָ
ה.   יר ִמּמֹׁשֶ ִבְלָעם, ַיּתִ יּה ּבְ יָפא ֲחֵמיָנא ּבֵ ּקִ ֵחיָלא ּתַ
ה.   ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ ִתיב ַוּיִ ה ּכְ מֹׁשֶ ִאיּלּו ּבְ ּדְ

ר ֱאלִֹהים ֶאל   (דף ר' ע''ב)  ּוְבִבְלָעם ּקָ ִתיב, ַוּיִ ּכְ
ְלָעם.  ְלָעם, ּוְכִתיב ַוּיָבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ  ּבִ

ֵהיָכלֹו ַעל  ָאַמר לֹו, .289 ב ּבְ יֹּוׁשֵ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ַתח. ָאַמר: ִמי   א, ּוְמצָֹרע ֶאָחד ָקָרא ַלּפֶ ּסֵ ּכִ
לֹוִני.   ַער. ָאְמרּו: ְמצָֹרע ּפְ ַ ה ַלׁשּ ּכֶ ּמַ הּוא ׁשֶ
ֵנס ְלָכאן ְולֹא ְיַטּנֵף ֶאת  ָאַמר: ַאל ִיּכָ
ִליַח ֹאַמר לֹו,  ִאם ִעם ׁשָ י ׁשֶ ַהֵהיָכל, ָיַדְעּתִ

ֵמא ְוִיְקַרב ֵאָליו. ַיְחׁשֹשׁ  לֹא ִני ְוִיּטָ , ְוֵיֵלְך ּבְ
ְרּכֹו  יְַּרִחיק ּדַ ֲאָבל ֲאִני ֵאֵלְך ְוַאְתֶרה ּבֹו ׁשֶ
ים  א אֹותֹו. ִהְקּדִ ִני ְולֹא ְיַטּמֵ ב ּבְ ִמּמֹוׁשַ
ֶלְך ְוָהַלְך ֵאָליו ְוִהְתָרה, ְוָאַמר לֹו:  ַהּמֶ

ֶר  נִ ְמצָֹרע ְמצָֹרע, ְמַנע ַרְגְלָך ֵמַהּדֶ ּבְ י ְך ׁשֶ
ם, ְוִאם לֹא  יֲַּעׂשּו   -ִנְמָצא ׁשָ ע ׁשֶ ּבַ ֲאִני ִנׁשְ

ְפחֹוַתי ִמּגּוְפָך ֲחִתיכֹות. ֵני ׁשִ  ּבְ

  

ֵהיָכֵליּה ַעל   .289 ָיִתיב ּבְ א ּדְ ָאַמר ֵליּה, ְלַמְלּכָ
ְרְסָייא, ַחד ְסִגיר ָקָרא ְלַתְרָעא. ָאַמר, ַמאן הּוא   ּכֻ

ָבַטׁש ְלַתְרָעא. ָאְמרּו,   ָלן. ָאַמר ָלא ֵייעּול  ְסִגיר פְּ ּדְ
ִליָחא   ׁשְ ִאי ּבִ ף ֵהיָכָלא, ְיַדְעָנא ּדְ ָהָכא, ְוָלא ְיַטּנֵ
ַאב ְוִיְקַרב   ִרי ְוִיְסּתְ ֵאיָמא ֵליּה, ָלא ָחִייׁש. ְוֵייִזיל ּבְ
ִיְרַחק   יּה, ּדְ ֲהֵדיּה. ֲאָבל ֲאָנא ֵאיִזיל, ְוַאְגִזים ּבֵ ּבַ

ְבִרי,  ַאב ֵליּה. ַאְקִדים  ְוָלא ִיְס ָאְרֵחיּה ִממֹוָתָבא ּדִ
יּה, ְוַאְגִזים. ְוָאַמר ֵליּה, ְסִגיר   א, ְוָאָתא ְלַגּבֵ ַמְלּכָ
ן, ְוִאי   ּמָ אֵרי ּתַ ְבִרי ׁשָ ְסִגיר, ְמַנע ַרְגָלְך ֵמָאְרָחא ּדִ
ְפחֹוַתי.  ֵני ׁשִ ֲחִתיִכין ַיַעְבדּון גּוָפְך ּבְ  ָלאו, אֹוֵמיָנא, ּדְ
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ֶלךְ  .290 ֲאהּוב ַהּמֶ ׁשֶ ַתח, ָאַמר קֹוֵרא לַ  ּכְ ּפֶ
לֹוִני אֹוַהְבָך.  ֶלְך: ִמי הּוא? ָאְמרּו: ּפְ ַהּמֶ
י, לֹא ִיְקָרא  ֶלְך: ֲאהּוִבי ֲחִביב ַנְפׁשִ ָאַמר ַהּמֶ
ֶלְך ְוָאַמר:  א ֲאִני. ָצַוח ַהּמֶ לֹו קֹול ַאֵחר, ֶאּלָ
י, ֲאהּוִבי,  ֵנס, ֲחִביב ַנְפׁשִ לֹוִני ִהּכָ לֹוִני ּפְ ּפְ

ר ִאּתֹו.ָכלֹות ְלַד ַהְתִקינּו ֵהי  ּבֵ

  

א,   .290 א. ָאַמר ַמְלּכָ א ָקֵרי ְלָדׁשָ ַמְלּכָ ְרִחיָמא ּדְ
ַלְנָיא. ָאַמר, ְרִחיָמא   ַמאן הּוא. ָאְמרּו, ְרִחיָמְך ּפְ
א   אי, ָלא ִיְקֵרי ֵליּה ָקָלא ַאֲחָרא, ֶאּלָ ַנְפׁשָ ֲחִביָבא ּדְ

ַלְניָ  ַלְנָיא ּפְ א ְוָאַמר, ּפְ א עּול,  ֲאָנא. ָצַווח ַמְלּכָ
יִלי, ַאְתִקינּו ֵהיָכִלין  חֲ  אי, ְרִחיָמא ּדִ ַנְפׁשָ ִביָבא ּדְ

יּה.  ָלא ִעּמֵ  ְלַמּלְ
ֵני  .291 ְלָעם אֹותֹו ְמצָֹרע, ָרחֹוק ִמּבְ ְך ּבִ ּכָ

ֶלְך  ַמע ַהּמֶ ֶלְך. ׁשָ ָאָדם, ָקָרא ְלֶפַתח ַהּמֶ
ֵנס ְולֹא ְיַטּנֵף ֶאת  ְוָאַמר: ְמצָֹרע ָטֵמא לֹא ִיּכָ

ּלֹא י. ֲאִני צָ ֵהיָכלִ  ִריְך ָלֶלֶכת ְלַהְתרֹות ּבֹו ׁשֶ
א אֹותֹו. ְוַעל ֶזה,  ִני ְולֹא ְיַטּמֵ ַער ּבְ ִיְקַרב ְלׁשַ
ְלָעם. ָאַמר לֹו: ְמצָֹרע   ַויָֹּבא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
ֶהם, לֹא ָתֹאר ֶאת  ְמצָֹרע, לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ
ְקַרב ִלְבִני ֵהן  י ָברּוְך הּוא. ַאל ּתִ ָהָעם ּכִ

ה ַבּכֹל. ֲאָבל ב ֵהן ְלָר ְלטוֹ  ע, ָטֵמא ַאּתָ
ה, קֹול  ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ תּוב ַויִּ ה ּכָ ֹמׁשֶ ּבְ
ִליַח ַאֵחר. ֵמֹאֶהל  ֶלְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ ַהּמֶ
ן,   ֶלְך, ֵמֵהיָכל ַהְמֻתּקָ מֹוֵעד, ֵמֵהיַכל ַהּמֶ
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים   ד ׁשֶ ְכּבָ ֵמֵהיָכל ַהּנִ

ֵאִבים ֵאָליו וְ   ִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו.לֹא ְיכוֹ ּתְ

  

א,   .291 ֵני ָנׁשָ ְלָעם ִאיהּו ְסִגיר, ְרִחיָקא ִמּבְ ְך ּבִ ּכַ
א, ָאַמר ְסִגיר   ַמע ַמְלּכָ א, ׁשְ ַמְלּכָ ָקָרא ְלַתְרָעא ּדְ
יִלי. ֲאָנא   ף ֵהיָכָלא ּדִ ִמְסֲאָבא ָלא ֵייעּול, ְוָלא ְיַטּנֵ

ָלא ִאְצְטִריְך ְלֵמיָזל  י  ְלַאְגְזָמא ֵליּה, ּדְ ִיְקַרב ְלַגּבֵ
בֹא   א ַוּיָ ְבִרי, ְוָלא ִיְסַאב ֵליּה, ְוַעל ּדָ ְרָעא ּדִ ּתַ
ְלָעם ְוגֹו'. ָאַמר ֵליּה, ְסִגיר ְסִגיר לֹא   ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
י ָברּוְך הּוא.   אֹור ֶאת ָהָעם ּכִ ֶהם, לֹא ּתָ ֵתֵלְך ִעּמָ

ְבִרי, הֵ  י ּדִ ְקַרב ְלַגּבֵ ב  ן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ְמָסאָ ָלא ּתִ
ה,   ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ ִתיב, ַוּיִ ה ּכְ מֹׁשֶ א. ֲאָבל ּבְ כֹּלָ ַאְנּתְ ּבְ
ִליָחא ַאֲחָרא. ֵמאֶֹהל   א, ְוָלא ַעל ְיֵדי ׁשְ ַמְלּכָ ָקָלא ּדְ
ָנא,   א, ֵמֵהיָכָלא ְמֻתּקְ יׁשָ מֹוֵעד ֵמֵהיָכָלא ַקּדִ

ִאין  ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ יָרא ּדְ יּה,   ֵמֵהיָכָלא ַיּקִ ִאיִבין ְלַגּבֵ ּתְ
יּה. וְ   ָלא ַיְכִלין ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ

ן  .292 ָלק ּבֶ ְלָעם ֶאל ָהֱאלִֹהים ּבָ ַויֹּאֶמר ּבִ
ִצּפֹר. ְוהּוא ָאַמר ֶמֶלְך מֹוָאב, ֶמֶלְך ָחׁשּוב, 
ל  ַלח ֵאָלי. ֶמֶלְך מֹוָאב. ְראּו ַגֲאָוה ׁשֶ ׁשָ

ע, ְלָבָלק לֹא ֶהְחִׁשיב (ֶׁשֲאִפּלּו  אֹותֹו ָהָרׁשָ
תוּ  ְּכלּום) ּכָ ב ֶמֶלְך מֹוָאב ְולֹא ָאַמר ׁשֶ

ּלֹא ָראּוי ְלֶמֶלְך,  ָלל ָאָדם ׁשֶ ְלמֹוָאב, ִמּכְ
תּוב  ה ֶמֶלְך ְלמֹוָאב. ִראׁשֹון ַמה ּכָ ַוֲהֵרי ַנֲעׂשָ

ֶמֶלְך מֹוָאב  (במדבר כא) ּבֹו? ְוהּוא ִנְלַחם ּבְ
ן ֶמֶלְך. חָ  ן ָחׁשּוב. ָהִראׁשֹון. ֶמֶלְך ּבֶ ׁשּוב ּבֶ

תּוב מֶ  סּוק ֵמִעיד ֲאָבל ֶזה ּכָ ֶלְך ְלמֹוָאב, ַהּפָ
ן   ּוֵ ִהְתּכַ ֶמֶלְך ְלמֹוָאב. ַוֲהֵרי ִהְתעֹוַרְרנּו ׁשֶ
ל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם  דֹוָלה: ּכָ הּוא ְלֵגאּות ֵלב ּגְ

ִליֵחיֶהם. (וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל  ׁשֹוְלִחים ֵאַלי ׁשְ
ִצֹּפר ֶמֶל� מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָלי. ָהֱא�ִהים ָּבָלק ֶּבן 

  

ן ִצּפֹור.   .292 ָלק ּבֶ ְלָעם ֶאל ָהֱאלִֹהים ּבָ ַוּיֹאֶמר ּבִ
ַלח ֵאַלי.   יָבא ׁשָ א ֲחׁשִ ְוהּוא ָאַמר ֶמֶלְך מֹוָאב, ַמְלּכָ

ע, ַההּוא ָרׁשָ אּוָתא ּדְ (דאפילו   ֶמֶלְך מֹוָאב. ָחמּו ּגָ
כְ  ליה לבלק לא חשיב כלום)  יב ֶמֶלְך מֹוָאב, ְוָלא  ּדִ ּתִ

א,  ָאַמר ְלמוֹ  ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַמְלּכָ ְבָרא ּדְ ָאב, ִמְכָלל ּגַ
ִתיב   א ְלמֹוָאב. ַקְדָמָאה ַמה ּכְ ְוָהא ִאְתָעִביד ַמְלּכָ

יּה.  ֶלְך מֹוָאב   (במדבר כא)  ּבֵ ּמֶ ְוהּוא ִנְלַחם ּבַ
ר ֲחׁשִ  יָבא ּבַ א. ֲחׁשִ ר ַמְלּכָ א ּבַ יָבא.  ָהִראׁשֹון, ַמְלּכָ

ִתי א ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ּכְ ב. ְקָרא ַאְסִהיד ֶמֶלְך  ֲאָבל ּדָ
ון הּוא ְלָגאּוָתא   ּוַ ִאְתּכָ ַעְרָנא, ּדְ ְלמֹוָאב. ְוָהא ִאּתְ
אי   ְלִחין ְלַגּבָ ָעְלָמא, ׁשַ ל ַמְלִכין ּדְ א ַרב. ּכָ ִלּבָ

לּוֵחיהֹון. (ס''א ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן  ׁשְ
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 ַגֲאָותֹו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע, ֶׁשָאַמר ֶמֶל� מֹוָאב ְראּו
ְולֹא ָאַמר ֶמֶל� ְלמֹוָאב. ְּבֶמֶל� מֹוָאב ָהִראׁשֹון 

ְוהּוא ִנְלַחם ְּבֶמֶל�  (במדבר כא) ַמה ָּכתּוב ּבֹו?
ָחׁשּוב.  מֹוָאב ָהִראׁשֹון. ֶמֶל� ֶּבן ֶמֶל�. ָחׁשּוב ֶּבן

תּוב. ְוַהָּפסּוק ֵמִעיד ֲאָבל ֶזה ֶמֶל� ְלמֹוָאב ּכָ 
ָעָליו, ֶמֶל� ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהיא ֶּגֶבר ֶׁשּלֹא ָראּוי 
ְלֶמֶל� ְוִהֵּנה ַנֲעָׂשה ֶמֶל�. וֲַהֵרי ִהְתעֹוַרְרנּו 
ֶׁשִּמְתַּכֵּון ְלַגֲאוַת ֵלב ְּגדֹוָלה, ֶׁשָּכל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם 

 . ֵליֶהם)(ְוָחׁשּוב ֲאִני אֲ  ים ֵאַלי ְׁשִליִחים)ׁשֹוְלחִ 

חמו גאותא דההוא רשע, צפור מלך מואב שלח אלי. 
אמר למואב, במלכא דמואב.   דאמר מלך מואב, ולא
והוא נלחם במלך   (במדבר כא) קדמאה מה כתיב ביה.

מואב הראשון, מלכא בר מלכא. חשיבא בר חשיבא. 
אבל דא מלך למואב כתיב. וקרא אסהיד עליה מלך  
למואב בעת ההיא גברא דלא אתחזי למלכא והא 

נא, דמתכוון לגאותא דלבא אתעביד מלכא. והא אתער
עלמא, שלח לגבאי  רב. דכל מלכין ד

 (וחשיבנא לגבי)  שלוחיה.)
ְנָחס ָהָיה הֹוֵלְך ִלְראֹות ֶאת  .293 י ּפִ ַרּבִ

ָהְיָתה  ְמעֹון, ׁשֶ י ׁשִ ל ַרּבִ ּתֹו ׁשֶ ּתֹו, ִאׁשְ ּבִ
חֹוָלה, ְוָהיּו הֹוְלִכים ִאּתֹו ַהֲחֵבִרים, ְוהּוא 

ֶרְך, ָרַכב ַעל  ּדֶ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ֲחמֹורֹו. ַעד ׁשֶ
ַגע בִּ  ֶדה ֶזה  ּפָ ׂשָ ֵני ַעְרִבים. ָאַמר ָלֶהם, ּבְ ׁשְ

ִהְתעֹוֵרר קֹול ִמיֵמי ָהעֹוָלם. ָאְמרּו לֹו, ִמיֵמי 
ָהעֹוָלם ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים, ִמיֵָּמינּו ָאנּו 
ֲהֵרי יֹום ֶאָחד ָהיּו אֹוָתם ִלְסִטים   יֹוְדִעים. ׁשֶ

ֶדה, ְמקַ  אֹותֹו ׂשָ ים ּבְ ל ֲאָנׁשִ ָרִכים ׁשֶ ִחים ּדְ ּפְ
ָחם, וּ  אֹוָתם ְיהּוִדים ְוָרצּו ְלַקּפְ ָפְגעּו ּבְ

ֶדה ַהזֶּה קֹול ַהֲחמֹור  ָ ׂשּ ַמע ֵמָרחֹוק ּבַ ְוִנׁשְ
ְלֶהֶבת ֵאׁש   ֲעַמִים, ּוָבָאה ׁשַ ַער ּפַ ּנָ ַהזֶּה ׁשֶ

אֹותֹו קֹול ַרף אֹוָתם,  (ְּבאֹותֹו ָׂשֶדה) ּבְ   ְוׂשָ
לּו אֹוָתם ְיהּוִדים. ָאַמר ָלֶהם, ַעְרִבים,   ְוִנּצְ
ְצלּו יֹום ֶזה  ּנָ ם ִלי, ּתִ ֲאַמְרּתֶ ָדָבר ֶזה ׁשֶ ּבְ

ֶרְך. ּדֶ ים ָלֶכם ּבַ ַחּכִ ּמְ ְסִטים ֲאֵחִרים ׁשֶ  ִמּלִ

  

יּה, ִאְנּתּו   .293 ָרּתֵ ְנָחס ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמֱחֵמי ּבְ י ּפִ ִרּבִ
י  ִרּבִ יּה  ּדְ ַמְרָעא. ַוֲהוּו ָאְזֵלי ִעּמֵ ֲהַות ּבְ ְמעֹון, ּדַ ׁשִ

יא, וְ  ֲהָוה  ַחְבַרּיָ ַחְמֵריּה. ַעד ּדְ הּוא ֲהָוה ָרִכיב ּבְ
ְתֵרין ַעְרָבֵאי, ָאַמר לֹון,   ַגע ּבִ ָאְרָחא, ּפָ ָאִזיל ּבְ
ָעְלָמא. ָאְמרּו   ַער ָקָלא ִמּיֹוִמין ּדְ א ִאּתְ ֲחָקל ּדָ ּבַ

יָלן,  ֵליּה, ִמּיֹוִמין ּדְ  ָעְלָמא ֵלית ֲאָנן ַיְדִעין. ִמּיֹוִמין ּדִ
הָ  ֵחי  ֲאָנן ַיְדִעין. ּדְ א יֹוָמא ַחד, ֲהוֹו ִאיּנּון ִלְסִטין ְמַקּפְ

ִאיּנּון   ַההּוא ַחְקָלא, ּוַפְגעּו ּבְ גּוְבִרין ּבְ ָאְרִחין ּדְ
ַהאי   ַמע ֵמָרִחיק ּבְ ּתְ ָחא לֹון. ְוִאׁשְ יּוָדֵאי, ְוָאתּו ְלַקּפְ

ֵרי ִזְמֵני, ְוָאָתא  ֲחַקל,  ָנַהק ּתְ א, ּדְ ֲחָמָרא ּדָ ַקל ּדַ
אֶ  ְלהֹוָבא ּדְ ַההּוא ָקָלא ׁשַ א ּבְ ָ (נ''א בההוא   ׁשּ

ִזיבּו ִאיּנּון יּוָדֵאי. ָאַמר   חקלא)  ּתְ ְואֹוִקיד לֹון. ְוִאׁשְ
ָקא ֲאַמְרּתּון   א ּדְ ה ּדָ ִמּלָ ֵליּה. ַעְרָבֵאי, ַעְרָבֵאי, ּבְ

ְזבּון יוֹ  ּתֵ ׁשְ ָקא  ִלי, ּתִ ְסִטין ַאֲחָרִנין, ּדְ א ִמּלִ ָמא ּדָ
ָאְרָחא.  ן ְלכּו ּבְ  ְמַחּכָ

ְנָחס ְוָאַמר, ִרּבֹון ָהעֹוָלם  .294 י ּפִ ָכה ַרּבִ ּבָ
לּו  ְגָלִלי, ְוִנּצְ יָת ּבִ ִהְתַרָחׁשּות ֵנס ֶזה ָעׂשִ
ַתח  י. ּפָ אֹוָתם ְיהּוִדים ְולֹא ָיַדְעּתִ

ה ִנְפָלאוֹ  (תהלים קלו) ְוָאַמר, ת ְלעֹׂשֵ
ה טֹובֹות  ּמָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכַ דֹלֹות ְלַבּדֹו ּכִ ּגְ

ה הַ  ֵני ָהָאָדם,  ָעׂשָ רּוְך הּוא ִעם ּבְ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ָכל יֹום, ְולֹא  ים ַמְרִחיׁש ָלֶהם ּבְ ה ִנּסִ ְוַכּמָ
ּבֶֹקר  ְלַבּדֹו. ָאָדם ָקם ּבַ יֹוֵדַע, ַרק הּוא ּבִ

ם א ְלָהְרגֹו, ְוָהָאָדם ׂשָ ַרְגלֹו ַעל  ְוָנָחׁש ּבָ
ָרט   ֶזה ָהִאיׁש, ּפְ רֹאׁשֹו ְוהֹוְרגֹו, ְולֹא ָיַדע ּבָ

  

ְנָחס, ָאַמר, ָמאֵריּה ּדְ  .294 י ּפִ ָכה ִרּבִ ָעְלָמא  ּבָ
ְזבּון אִ  ּתֵ ִגיֵני, ְוִאׁשְ א ַעְבַדת ּבְ ִניָסא ּדָ א ּדְ יּנּון  ַרֲחׁשָ

ַתח ְוָאַמר, (תהלים   יּוָדֵאי, ְוָלא ְיַדְעָנא. ּפָ
י ְלעֹוָלם   קלו)  דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלעֹוׂשֵ

ִריְך הּוא ִעם   א ּבְ ָמה ִטיבּו ָעִביד קּוְדׁשָ ַחְסּדֹו. ּכַ
ֵני נָ  ָכל יֹוָמא, ְוָלא  ּבְ ין ַאְרִחיׁש לֹון ּבְ ה ִנּסִ א, ְוַכּמָ ׁשָ

ַצְפָרא,  ָיַדע ֶאלָּ  ר ָנׁש ָקם ּבְ ְלחֹודֹוי. ּבַ א ִאיהּו ּבִ
י ַרְגֵליּה ַעל   ּוִ ר ָנׁש ׁשַ ְוִחְוָיא ָאֵתי ְלָקְטָלא ֵליּה, ּוּבַ
א   ר קּוְדׁשָ יּה ּבַ יּה, ְוָקִטיל ֵליּה, ְוָלא ָיַדע ּבֵ ֵריׁשֵ
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רּוךְ -דֹושׁ ַלקָּ  ְלַבּדֹו -ּבָ ה   -הּוא ּבִ ָהֵוי ְלֹעׂשֵ
ֶרְך  ּדֶ דֹלֹות ְלַבּדֹו. ָאָדם הֹוֵלְך ּבַ ִנְפָלאֹות ּגְ
ן ּכֶֹפר  א ַאֵחר ְוִנּתָ ים ְלָהְרגֹו, ּבָ ְוִלְסִטים ְמַחּכִ

יו ְוהּוא נִ  ְחּתָ ה  ּתַ ָעׂשָ ל, לֹא ָיַדע ַהּטֹוב ׁשֶ ּצָ
רּוְך הּוא ְוַהנֵּ  דֹוׁש ּבָ ִהְרִחיׁש לֹו, לֹו ַהּקָ ס ׁשֶ

ְלַבּדֹו  ה ִנְפָלאֹות  -ַרק הּוא ּבִ ָהֵוי ְלעֹׂשֵ
ה ְויֹוֵדַע, ְוַאֵחר לֹא  דֹלֹות ְלַבּדֹו. ְלַבּדֹו ָעׂשָ ּגְ

 יֹוֵדַע.

ִריךְ  דֹולֹות    ּבְ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלחֹודֹוי, ֲהִוי, ְלעֹוׂשֵ הּוא ּבִ
אן  ְלַבּדֹו. בַּ  ָאְרָחא, ְוִלְסִטין ְמַחּכָ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ

ְלִמְקְטֵליּה, ָאָתא ַאֲחָרא ְוִאְתְייִהב ּכּוְפָרא  
ָעַבד ֵליּה   ִזיב. ָלא ָיַדע ִטיבּו ּדְ ּתְ חֹוֵתיּה, ְוהּוא ִאׁשְ ּתְ

ִריְך   א ּבְ ר ִאיהּו  קּוְדׁשָ ַאְרִחיׁש ֵליּה, ּבַ הּוא, ְוִנָסא ּדְ
ְלחֹודֹוי, ֲהִוי, ְלעוֹ  דֹולֹות ְלַבּדֹו.  ּבִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ׂשֶ

 ְלַבּדֹו ָעִביד ְוָיַדע. ְוַאֲחָרא ָלא ָיַדע. 
ָאַמר ַלֲחֵבִרים, ֲחֵבִרים, ַמה  .295

ְמָצִאים  ּנִ ה ׁשֶ י ָלַעְרִבים ָהֵאּלֶ ַאְלּתִ ָ ׁשּ ֶ ׁשּ
ִמיד בַּ  ֵהם  ּתָ דֹות ִאם קֹול ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ָ ׂשּ

ְמעוּ  ּתֹוָרה ׁשָ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ י  ִמׁשְ ֲהֵרי ַרּבִ , ׁשֶ
ָאר ַהֲחֵבִרים  נֹו ּוׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוַרּבִ ׁשִ
י   ַאְלּתִ נּו, ְוׁשָ ָהְלכּו ְלָפֵנינּו ְולֹא ָיְדעּו ֵמִאּתָ

ּקוֹ  י ׁשֶ יַָּדְעּתִ לּו ֲעֵליֶהם, ׁשֶ לֹו ָלַעְרִבים ַהּלָ
דֹות ְוָהִרים, ְוֵהם   יז ׂשָ ְמעֹון ַיְרּגִ י ׁשִ ל ַרּבִ ׁשֶ

ּלּו ִלי י.  ּגִ ּלֹא ָיַדְעּתִ ֶ  ַמה ׁשּ

  

יא .295 יא, ַחְבַרּיָ ַמה   (דף ר''א ע''א)  ָאַמר ְלַחְבַרּיָ
ִדיר   ֵחי ּתָ ּכְ ּתַ ִמׁשְ ִאיְלָנא ְלָהֵני ַעְרָבֵאי, ּדְ ׁשָ ּדְ

ַחְקֵלי, ִאי ָקָלא  ֵלי  ּבְ ּדְ ּתַ ִאיּנּון ִמׁשְ ַחְבַרָייא, ּדְ ּדְ
ְמעוֹ  י ׁשִ ָהא ִרּבִ ְמעּו. ּדְ אֹוַרְייָתא ׁשָ י ֶאְלָעָזר  ּבְ ן ְוִרּבִ

ן, ְוָלא ַיְדִעין ִמָנן,   יא, ַאְזִלין ְלַקּמָ ַאר ַחְבַרּיָ ֵריּה, ּוׁשְ ּבְ
ַקֵליּה   ָיַדְעָנא ּדְ ִאיְלָנא ְלָהֵני ַעְרָבֵאי ָעַלְייהּו. ּדְ ְוׁשָ

ַר  לּו ִלי ַמה  ּדְ יז ַחְקִלין ְוטּוִרין, ְוִאיּנּון ּגָ ְמעֹון ַיְרּגִ י ׁשִ ּבִ
ָלא ְיַדְעָנא.  ּדְ

ָהיּו הֹוְלִכים, אֹוָתם ַעְרִבים   .296 ַעד ׁשֶ
ה  ָחְזרּו ֵאָליו. ָאְמרּו לֹו, ָזֵקן ָזֵקן, ַאּתָ
ַאְלּתָ ַעל יֹום  נּו ִמיֵמי ָהעֹוָלם, ְולֹא ׁשָ ַאְלּתָ ׁשְ
ִמיָהה. ָרִאינּו   ָרִאינּו ְתִמיָהה ַעל ּתְ ֶזה, ׁשֶ
ִבים, ְוָזֵקן ֶאָחד ַיַחד ֵני ָאָדם יֹוׁשְ ה ּבְ ָ  ֲחִמׁשּ

ים  ִאּתָ  ִסים ּופֹוְרׂשִ ּנְ ם, ְוָרִאינּו עֹופֹות ִמְתּכַ
יֶהם, ֵאּלּו הֹוְלִכים ְוֵאּלּו  ָנַפִים ַעל ָראׁשֵ ּכְ
יֶהם,   ל לֹא ָעַבר ֵמַעל ָראׁשֵ ִבים, ְוַהּצֵ ׁשָ
ְואֹותֹו ָזֵקן ֵהִרים קֹולֹו ֲעֵליֶהם, ְוֵהם  

 ׁשֹוְמִעים. 

  

ֲהוֹו ָאְזִלין, ִאיּנּון ַעְרבָ  .296 יּה.  ֵאי אָ ַעד ּדַ ַהְדרּו ְלַגּבֵ
א ָלן ִמן יֹוִמין   ִאיְלּתָ ָאְמרּו ֵליּה, ָסָבא ָסָבא ַאְנּתְ ׁשָ
ֲחֵמיָנא   א, ּדַ א ַעל יֹוָמא ּדָ ִאיְלּתָ ָעְלָמא, ְוָלא ׁשָ ּדְ
א ַיְתִבין,   ֵני ָנׁשָ א ּבְ וָהא, ֲחֵמיָנא ַחְמׁשָ ּוְ וָהא ַעל ּתַ ּוְ ּתַ

ֲהַדְייהּו, ַוֲחֵמינָ  ֵפי ְוָקא  א עֹופֵ ְוַחד ָסָבא ּבַ ּנְ י ִמְתּכַ
ִבין,   ין ּתָ ין ַאְזִלין, ְוִאּלֵ ְייהּו, ִאּלֵ ין ַעל ֵריׁשַ ְדּפִ ין ּגַ ְרׂשִ ּפַ
ְייהּו. ְוַההּוא ָסָבא   ְוטּוָלא ָלא ִאְתֲעָבר ֵמַעל ֵריׁשַ

ְמִעין.   ָאִרים ַקֵליּה ָעַלְייהּו, ְוִאיּנּון ׁשַ

י. ַעְרִבים   .297 ַאְלּתִ ָאַמר, ַעל ֶזה ׁשָ
ֵהא ְתִקיָנה ַעְרבִ  ְלכּו, ְוֶדֶרְך זֹו ּתְ ים, ּתֵ

ֵני ְדָבִרים   ְרצּו. ׁשְ ּתִ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ִלְפֵניֶכם ּבְ
י ָבֶהם. ָהְלכּו. ָאְמרּו  ַמְחּתִ ָ ׂשּ ם ִלי ׁשֶ ֲאַמְרּתֶ
ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ לֹו ַהֲחֵבִרים, אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
רּוי ּבֹו, ֵאיְך ָאנּו יֹוְדִעים? ָאַמר ָלֶהם,  ׁשָ

שְׁ  הּוא ּתַ ֵהמֹות ׁשֶ ִסיעֹות ַהּבְ ִאירּו ְלַבַעל ּפְ
ם. לֹא ָהָיה טֹוֵען  ִסיעֹוָתיו ְלׁשָ ַיְדִריְך ּפְ

  

ִאיְלָנא. ַעְרָבֵאי ַעְרָבֵאי   .297 א ׁשָ ָאַמר ַעל ּדָ
א ּתְ  הכּון, ְוָאְרָחא ּדָ ָכל  ֵהא מְ ּתֶ ְייכּו, ּבְ ָנא ַקּמַ ֻתּקָ

הּו.   ֲחֵדיָנא ּבְ ין ֲאַמְרּתּון ִלי, ּדַ ֵרין ִמּלִ ִתְבעּון. ּתְ ַמה ּדְ
ְמעֹון   י ׁשִ ַרּבִ יא, ַההּוא ֲאָתר ּדְ ַאְזלּו. ָאְמרּו לו ַחְבַרּיָ
בֹוקּו   יּה, ֵהיְך ֲאָנן ַיְדִעין. ָאַמר לֹון ׁשְ אֵרי ּבֵ ׁשָ

ְבעִ  ִסיָען ּדִ ִסיעֹוי  יֵרי, ְלָמאֵרי ּפְ הּוא ַיְדִריְך ּפְ ּדְ
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ֵני ִמיִלין,  ֶרְך ׁשְ ֲחמֹורֹו, ַוֲחמֹורֹו ָסָטה ֵמַהּדֶ
ם.  ְוָהַלְך ְלׁשָ

ְלַתָמן. ָלא ֲהִוי ָטִעין ֲחָמֵריּה, ַוֲחָמֵריּה ָסאֵטי  
ין, ְוָאַזל ְלַתָמן.  ֵרין ִמּלִ  ֵמָאְרָחא ּתְ

ָעִמים, ָיַרד  .298 לֹׁש ּפְ ִהְתִחיל ִלְנהֹר ׁשָ
ל  ְנָחס ְוָאַמר ַלֲחֵבִרים, ָנקּום ְלַקּבֵ י ּפִ ַרּבִ

ֵני  ִנים ַהיִָּמיֵסֶבר ּפְ ו ֵיְצאּו ֵאֵלינּו ּפָ ַעְכׁשָ ם, ׁשֶ
ְמעֹון  י ׁשִ ַמע ַרּבִ דֹולֹות ּוָפִנים ְקַטּנֹות. ׁשָ ּגְ
ֲהֵרי  ַנֲהַרת ַהֲחמֹור, ָאַמר ַלֲחֵבִרים, ָנקּום ׁשֶ

ל ַהזֵָּקן ֶהָחִסיד   (ִׂשְמַחת) קֹול ַהֲחמֹור ׁשֶ
ְמעֹון ְוָקמּו  י ׁשִ ִהְתעֹוֵרר ֵאֵלינּו. ָקם ַרּבִ

 ֵבִרים.ַהחֲ 

  

ְנָחס, ָאַמר   .298 י ּפִ ַלת ִזְמִנין, ָנַחת ִרּבִ אֵרי ָנִהיק ּתְ ׁשָ
י יֹוִמין,   ָלא ְסַבר ַאּפֵ ַקן ְלַקּבְ יא, ִנְתּתָ ְלַחְבַרּיָ
י זּוְטֵרי.   י ַרְבְרֵבי ְוַאְנּפֵ ן ַאְנּפֵ קּון ְלַגּבָ א ִיּפְ ּתָ ַהׁשְ ּדְ

ְמעֹון ָנִהיקּו   י ׁשִ ַמע ַרּבִ ֲחָמָרא, ָאַמר ְלַחבְ ׁשָ יא,  ּדַ ַרּיָ
ָהא ָקָלא  ָסָבא ֲחִסיָדא   (דחדוה)  ֵניקּום ּדְ ַחְמָרא ּדְ ּדְ

יא.  ְמעֹון ְוָקמּו ַחְבַרּיָ י ׁשִ ן. ָקם ִרּבִ ַער ְלַגּבָ  ִאּתְ

ְמעֹון ְוָאַמר, .299 י ׁשִ ַתח ַרּבִ (תהלים  ּפָ
י  צח) יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלה' ׁשִ ִמְזמֹור ׁשִ

קּוף ַטַעם  ה ְוגֹו'. ִמְזמֹור, זָ ִנְפָלאֹות ָעשָׂ 
ה?  (ִׁשיר ָיתֹום ָקָראנּו ָלֶזה) ְלַמְעָלה, ָלּמָ

א אֹותֹו  ֲהֵרי ּבָ דֹול, ׁשֶ א ָרׁשּום ַטַעם ּגָ ֶאּלָ
ֲעֶטֶרת ֶעְליֹוָנה ְלַמְעָלה   ר ּבַ ִמְזמֹור ִמְתַעּטֵ
יָרה זֹו?  ַעל רֹאׁשֹו ּוָבא ָזקּוף. ִמי ָאַמר ׁשִ

אוֹ  רֹות ּבְ ָהיוּ אֹוָתן ּפָ ִעיֹּות ׁשֶ  גֹועֹות. ָתן ּגְ
יר ָחָדׁש, ְלִמי ָהיּו אֹוְמרֹות  ירּו ַלה' ׁשִ ׁשִ
ים,   ה ְמֻמּנִ בֹות, ְלַכּמָ ה ֶמְרּכָ ירּו? ְלַכּמָ ׁשִ
ם ְוָיְצאּו  ָהיּו ָבִאים ׁשָ ה ְדָרגֹות, ׁשֶ ְלַכּמָ

ל ֶאת ָהָארֹון , ְוָלֶהם ָהיּו (ְסָתם) ְלַקּבֵ
 אֹוְמרֹות.

  

ַתח ִר  .299 ְמעֹון ְוָאַמר,ּפָ י ׁשִ ִמְזמֹור   (תהלים צח)  ּבִ
ה ְוגֹו'. ִמְזמֹור   י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלְיָי ׁשִ ׁשִ

א. (שירה יתמא קרינן  ָזִקיף ַטֲעָמא ְלֵעיּלָ
ָהא ָאֵתי   להאי) א, ּדְ ים ַטֲעָמא ַרּבָ א ָרׁשִ ֲאַמאי. ֶאּלָ

ִעְטָרא עִ  ָרא ּבְ א  ַההּוא ִמְזמֹור, ִמְתַעּטְ ָאה ְלֵעיּלָ ּלָ
א.  ַעל ֵר  יָרה ּדָ יּה ְוָאֵתי ָזִקיף. ַמאן ֲהָוה ָאַמר ׁשִ יׁשֵ

ָעאן.  ֲהוֹו ּגָ ִאיּנּון ּגֹוִעין ּדַ רֹות, ּבְ (תהלים   ִאיּנּון ּפָ
ירּו.   צח)  יר ָחָדׁש. ְלַמאן ֲהוֹו ַאְמִרין ׁשִ ירּו ַלְיָי ׁשִ ׁשִ

ה ּדַ  ה ְמָמָנן, ְלַכּמָ ה ְרִתיִכין, ְלַכּמָ ֲהוֹו  ְלַכּמָ ין, ּדַ ְרּגִ
ָלא ֵליּה ַלֲארֹוָנא ָאָתא ן ְוַנְפקּו ְלַקּבְ ּמָ ,  (סתם) ן ּתַ

 ּוְלהֹון ֲהוֹו ַאְמֵרי. 

יר ָחָדׁש  .300 ירּו ַלה' ׁשִ ָזָכר. ָמה   -ׁשִ
יָרה,   ה ָאַמר ׁשִ יר, ּוֹמׁשֶ אן ׁשִ ַעם ּכָ ַהּטַ

ה ָארֹון ֶאָחד ֹמׁשֶ ם ּבְ א ׁשָ . (ְלחּוד) ְנֵקָבה? ֶאּלָ
לּות ִהיא וְ זֹאת, ָיצְ  אּוְכלּוֶסיָה, ְולֹא ָאה ֵמַהּגָ

יָרה ַהזֹּאת, ְנֵקָבה.  ִ ּום ֶזה ֶאת ַהׁשּ יֹוֵתר, ּוִמׁשּ
תֹוכֹו ָיָצא,  ָהָיה ּבְ ֶ אן ָארֹון ּוַמה ׁשּ ֲאָבל ּכָ
יר  תֹוכֹו ֶנֱאַמר ׁשִ נּוז ּבְ ָהָיה ּגָ ּום אֹותֹו ׁשֶ ּוִמׁשּ

 ָחָדׁש, ָזָכר.

  

ירּו ַלְיָי   .300 ַכר. ַמאי ַטעְ ׁשִ יר ָחָדׁש, ּדְ ָמא ָהָכא  ׁשִ
א ָהָתם   א. ֶאּלָ יָרה, נּוְקּבָ ה ָאַמר ׁשִ יר, ּומֹׁשֶ ׁשִ

ה ֲארֹוָנא ֲחָדא  מֹׁשֶ , זֹאת, ַנְפַקת ִמן  (נ''א לחודא)  ּבְ
יר. ּוְבִגין   לּוָתא, ִהיא ְואּוְכלּוָסָהא, ְוָלא ַיּתִ ּגָ

ךְ  יָרה ַהּזֹאת, נּוְקבָּ  (שמות טו)  ּכָ ִ א. ֲאָבל  ֶאת ַהׁשּ
ַגִויּה ָנִפיק. ּוְבִגין  ָהָכא ֲארֹוָנא, ּומַ  ִניז ּבְ ֲהָוה ּגָ ה ּדְ

ַכר. יר ָחָדׁש, ּדְ ַמר ׁשִ יּה, ִאּתְ ַגּוִ ִניז ּבְ  ַההּוא ְדֲהָוה ּגָ
ה  .301 י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ה   - ּכִ ָעׂשָ ֶ ַמה ׁשּ

ה ָלֲעבֹוָדה ָזָרה  ָעׂשָ ֶ ים ּוַמה ׁשּ ּתִ ִלְפִלׁשְ
ֶהם. הֹושִׁ  ּלָ ַעְצמֹו. ִמי יָעה ּלֹו ְיִמינֹו, ְלִמי? לְ ׁשֶ

  
י  .301 ֲעבַ ּכִ ה, ַמה ּדְ ים,  ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ד ּבַ

יָעה ּלֹו ְיִמינֹו, ְלַמאן.   ַטֲעַווְתהֹון. הֹוׁשִ ֲעַבד ּבְ ּוַמה ּדְ
ְלַעְצמֹו. ַמאן ַעְצמֹו. ַההּוא ִמְזמֹור ַעְצמֹו, ְורּוָחא  
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ֶזה ַעְצמֹו? אֹותֹו ִמְזמֹור ַעְצמֹו, ְורּוַח ֶעְליֹוָנה 
נּוָזה ּבֹו. ְיִמינֹו  ה ּגְ יַָּרׁש   - ְקדֹוׁשָ אֹותֹו ׁשֶ

אֹותֹו ִמְזמֹור  ֶהֱחִזיק ּבְ ַהזֵָּקן, ְוזֹו ְיִמינֹו, ׁשֶ
ַיד ַאֵחר. ִאירֹו ּבְ  ְולֹא ִהׁשְ

ָיִרית ָסָבא.   יּה. ְיִמינֹו, ַההּוא ּדְ ִניז ּבֵ א ּגָ יׁשָ ָאה ַקּדִ ִעּלָ
ַההּוא ִמְזמְוָדא ְיִמ  ִביק ֵליּה  ינֹו, ַאְתִקיף ּבְ ֹור, ְוָלא ׁשָ

ַאֲחָרא.  יָדא ּדְ  ּבִ

ַעם  .302 ל ּפַ ָבר ֶאָחד: ּכָ אן ֵיׁש ְלַגּלֹות ּדָ ּכָ
אֹותֹו ָיִמין ָהָיה ְלַהְרִחיׁש ֵנס, ָהָיה ַמֲחִזיק  ׁשֶ
ם אֹותֹו ְלָפָניו ְלַהֲחִזיק ּבֹו,  ִמְזמֹור ֶזה ְוׂשָ ּבְ

חַ  ּמְ א ׁשֶ ַאּבָ נוֹ ּכְ ָחֵזה ּבְ ְלָפָניו  זֵּק ְיִמינֹו ּבְ
ַרח   ּסָ יָון ׁשֶ ְקַרב ִלְבִני? ּכֵ יִּ ְואֹוֵמר: ִמי הּוא ׁשֶ
ֵתָפיו  ם ָאִביו ָיָדיו ַעל ּכְ י ָאִביו, ׂשָ ְלַגּבֵ

 ְלָאחֹור, ּוְזָרקֹו ִביֵדי ׂשֹוְנָאיו.

  

ל ִזְמָנא   .302 ה ֲחָדא, ּכָ ָאה ִמּלָ ָהָכא ִאית ְלַגּלָ
א ִניסָ  ַההּוא ְיִמיָנא, ֲהָוה ְלַאְרָחׁשָ א, ֲהָוה ַאְתִקיף  ּדְ

יּה,   יּה, ְלַאְתְקָפא ּבֵ י ֵליּה ְלַקּמֵ ּוִ ַהאי ִמְזמֹור, ְוׁשַ ּבְ
יּה,   ְבֵריּה ְלַקּמֵ ַחּדֹוי ּדִ ַאְתִקיף ְיִמיֵניּה ּבְ א ּדְ ַאּבָ ּכְ

ָסַר  יָון ּדְ ִרי. ּכֵ י ּבְ ִיְקַרב ְלַגּבֵ ח  ְוָאַמר ַמאן הּוא ּדְ
י ֲאבֹוי ְידֹוי עַ  ּוִ י ֲאבֹוי, ׁשַ ְתפֹוי ַלֲאחֹוָרא,  ְלַגּבֵ ל ּכַ

ְנאֹוי. ׂשַ יָדא ּדְ ְדֵייּה ּבִ  ְוׁשַ
תּוב, .303 ַהְתָחָלה ּכָ ְבָיכֹול ּבַ (שמות  ּכִ
כַֹח ִמי? אֹותֹו  טו) ּכַֹח. ּבְ ִרי ּבַ ְיִמיְנָך ה' ֶנְאּדָ

ַעְרִבית קֹוְרִאים ְלָחֵזה  ּכַֹח. אֹותֹו ַהּנֹוָדע. ּבְ
כֹחַ  ִרי ְוִנְתַחזֵּק ּבְ ְקַרב ָיִמין ֶנְאּדָ יִּ . ִמי הּוא ׁשֶ

תּוב? ְך ַמה ּכָ יב   (איכה ב) ִלְבִני. ַאַחר ּכָ ֵהׁשִ
ֵתפֹו   ם ְיִמינֹו ַעל ּכְ ֵני אֹוֵיב. ׂשָ ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ
ַהְתָחָלה ְיִמינֹו  ְוָדָחה אֹותֹו ִליֵדי ׂשֹוְנָאיו. ּבַ

חֲ  ְך ְלָפָניו ּבְ ֵזהּו ְלִהְתַחזֵּק ּבֹו, ְוַאַחר ּכָ
ֵתָפיו ִלְדחֹות אֹותֹו. ְוָכאן ַלֲאחֹוָריו עַ   -ל ּכְ

י ְזרֹועֹות   ּתֵ יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו, ׁשְ הֹוׁשִ
 ְלִהְתַחזֵּק ּבֹו.

  

ִתיב,  .303 ַקְדִמיָתא ּכְ ְבָיכֹול, ּבְ ְיִמיְנָך   (שמות ט''ו)  ּכַ
ִרי בַּ  מֹוְדָעא.  ְיָי ֶנְאּדָ ּתְ ִאׁשְ ּכַֹח ַמאן. ַההּוא ּדְ ּכַֹח. ּבַ

ַבר ָנׁש ּכַֹח. ַההּוא ְיִמיָנא  בְּ  ָעַרְבָיא קֹוִרין ְלַחדֹוי ּדְ
ִרי.   י ּבְ ִיְקַרב ְלַגּבֵ כַֹח. ַמאן הּוא ּדְ ִרי ְוַאְתִקיף ּבְ ֶנְאּדָ

ִתיב,  יב ָאחֹור ְיִמינֹו   (איכה ב)  ְלָבַתר ַמה ּכְ ֵהׁשִ
ֵני אֹוֵיב,  ְתֵפיּה, ְוָדֵחי ֵליּה  ִמּפְ י ְיִמיֵניּה ַעל ּכִ ּוִ ׁשַ

ַחּדֹוי,  בִּ  יּה ּבְ ַקְדִמיָתא ְיִמיֵניּה ְלַקּמֵ ְנאֹוי. ּבְ ׂשַ יָדא ּדְ
ְתפֹוי,   יּה. ּוְלָבַתר ַלֲאחֹוָרא ַעל ּכַ ְלַאְתְקָפא ּבֵ
יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו,   ְלַדְחָייא ֵליּה. ְוָהָכא הֹוׁשִ

ֵרין ּדְ  יּה. ּתְ  רֹוִעין ְלַאְתְקָפא ּבֵ
ִאם אֹוָתן פָּ  .304 לּו ׁשֶ ּלֹא ִהְתַרּגְ רֹות ׁשֶ

ֶהן   ּלָ ִעיָּה ׁשֶ ּגְ ָעה ּבַ א אֹוָתּה ׁשָ ים, ֶאּלָ ְבִנּסִ
יָרה זֹו, ְנִעיַרת ֲחמֹור ַהזֵָּקן ֶהָחִסיד   ָאְמרּו ׁשִ
ָאַמר   ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ים ַעל ַאַחת ּכַ ִנּסִ ָרִגיל ּבְ ׁשֶ

יָרה. חֲ  ל ׁשִ ְרּכֹו ׁשֶ ֵאין ּדַ אְמרּו ׁשֶ ֵבִרים, ִאם ּתֹ
ְבָרא ָהעֹוָלם, ְצאּו ַהֲחמוֹ  ּנִ ָכְך ִמיֹּום ׁשֶ ר ּבְ

ָחה ֶאת  ּצְ ּנִ ע ׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ ּוְראּו ֲאתֹון ּבִ
ן  ְנָחס ּבֶ י ּפִ ל ַרּבִ ּכֹל. ֲחמֹורֹו ׁשֶ ָעֶליָה ּבַ ּבְ
ה. ְועֹוד, ֲאתֹון  ה ְוַכּמָ ּמָ ָיִאיר ַעל ַאַחת ּכַ

ָרה, ַמְלָאְך ֶעְליֹון ָהָיה ָעלֶ בִּ  ּבְ ּדִ ׁשֶ יָה  ְלָעם ּכְ
 ִמְלַמְעָלה.

  

א   .304 ין, ֶאּלָ ִנּסִ ָלא ִאְתְרִגילּו ּבְ רֹות ּדְ ִאי ִאיּנּון ּפָ ּדְ
א   יָרָתא. ּדָ ְלהֹון ָאְמרּו ׁשִ גֹוָעא ּדִ ֲעָתא ּבְ ַהִהיא ׁשַ

י ִנּסִ ָרִגיל ּבְ ָסָבא ֲחִסיָדא ּדְ ֲחָמָרא ּדְ ן, ַעל  ְנִהיקּו ּדַ
יָרה. ַחבְ  ָאַמר ׁשִ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ יא, ִאי  ַאַחת ּכַ ַרּיָ

ַכְך ִמּיֹוָמא   ֲחָמָרא ָלא ֲהָוה ָאְרֵחיּה ּבְ יְמרּון ּדַ ּתֵ
יָבא,   ְלָעם ַחּיָ ּבִ ִאְבֵרי ָעְלָמא, ּפּוקּו ְוָחמּו ָאּתֹון ּדְ ּדְ

י  ִרּבִ א. ֲחָמֵריּה ּדְ כֹּלָ ַנְצַחת ְלִרּבֹוָנּה ּבְ (דף ר''א  ּדְ
ה ְוַכמָּ  ע''ב)  ּמָ ן ָיִאיר ַעל ַאַחת ּכַ ְנָחס ּבֶ ה. ְותּו ָאּתֹון  ּפִ

ָאה ֲהָוה ָעָלּה   יַלת, ַמְלָאָכא ִעּלָ ד ְמּלִ ִבְלָעם ּכַ ּדְ
א.  ֵעיּלָ  ִמּלְ
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י   .305 ְמעּו. ּפִ ֵעת ֵיׁש ְלַגּלֹות. ֲחֵבִרים ׁשִ ּכָ
ין  ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְבָרא ּבְ ּנִ ָהָאתֹון ׁשֶ
ה ָהָיה  ַהּפֶ ֶכם ׁשֶ ָמׁשֹות, ֲהעֹוֶלה ְבַדְעּתְ ְ ַהׁשּ

תּוַח ֵמאֹותוֹ  ַנאי ִהְתָנה  ּפָ ּתְ  ְזַמן, אֹו ׁשֶ
ְך.  רּוְך הּוא ֵמאֹותֹו ְזַמן? לֹא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יִחים  ּגִ ּלֹא ַמׁשְ ְמַסר ַלֲחָכִמים ׁשֶ ּנִ אן ׁשֶ ְוסֹוד ּכָ

י ָהָאתֹון  ב. ּפִ ׁשּות ַהּלֵ ְרגַּ  -ַעל ִטּפְ ת ּדַ
ל ַצד ְנֵקבֹות,  ָהֲאתֹונֹות, אֹותֹו ֶעְליֹון ׁשֶ

ָהָיה שָׁ  ר אֹותֹו ׁשֶ רּוי ַעל אֹוָתּה ָאתֹון ְוִדּבֵ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֵמָעֶליָה. ּוְכׁשֶ
י ָהָאתֹון, ָסַתם אֹוָתּה  ְקֵראת ּפִ ּנִ ה זֹו ׁשֶ ְלַדְרּגָ

תֹוךְ  ה, ְוסָ  (ָהָאתֹון) ּבְ הֹום ַרּבָ ַתם ֶנֶקב ּתְ
יַע אֹותֹו ְזַמן,  ִהּגִ ׁשֶ ָעֶליָה ַעד אֹותֹו ְזַמן. ּכְ

ַתח אוֹ  ָרה.ּפָ ָרה ָעֶליָה ְוִדּבְ  תֹו ֶנֶקב, ְוָיָצא ְוׁשָ

  

י   .305 ְמעּו. ּפִ יא ׁשִ ָאה, ַחְבַרּיָ א ִאית ְלַגּלָ ּתָ ַהׁשְ
ָקא   ָמׁשֹות, ַסּלְ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ִאְבֵרי ֶעֶרב ׁשַ ָהָאתֹון ּדְ

ְיי  ַדְעּתַ ִתיָחא ֵמַההּוא ִזְמָנא. אֹו  ּבְ פּוָמא ֲהָוה ּפְ כּו ּדְ
ַאְתנֵ  ַנאי ּדְ ִריְך הּוא ֵמַההּוא ִזְמָנא.  ּתְ א ּבְ י קּוְדׁשָ

ָלא   יֵמי, ּדְ ְמַסר ְלַחּכִ ִאּתְ ָלאו ָהִכי. ְוָרָזא ָהָכא ּדְ
ַאְתֵני,   א ּדְ ְרּגָ י ָהָאתֹון, ּדַ א. ּפִ ִלּבָ ׁשּו ּדְ ָחן ְלִטּפְ ּגְ ַמׁשְ

ְרָיא ַעל  ַההּוא ִעלָּ  ׁשַ ְסָטר נּוְקֵבי. ַההּוא ֲהָוה ּדְ ָאה ּדִ
ִריְך  ַההּוא ָאּתֹון,   א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ יל ָעָלּה. ְוַכד ּבָ ּוַמּלִ

י ָהָאתֹון, ָסָתם ֵליּה   ִאְקֵרי ּפִ א, ּדְ ְרּגָ הּוא ְלַהאי ּדַ
גוֹ  ים ָעֵליּה   (האתון)  ּבְ א, ְוַאְסּתִ ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ נּוְקּבָ

ַתח ַההּוא  ַעד ַההּוא   ד ָמָטא ַההּוא ִזְמָנא, ּפָ ִזְמָנא. ּכַ
א, ְוָנַפק  ָרא ָעָלּה, ּוַמִליַלת. נּוְקּבָ  ְוׁשָ

מֹו ֶזה, .306 ח ָהָאֶרץ  (במדבר טז) ּכְ ְפּתַ ַוּתִ
יָה. ֶאת  י  -ֶאת ּפִ הּוא ּפִ ְלַרּבֹות ּדּוָמ''ה, ׁשֶ

י ָהָאתֹון  ְלַרּבֹות  -ָהָאֶרץ. ֶאת ּפִ
נִּ  ֵאר  ַקְמִריֵא''ל, ׁשֶ י ַהּבְ י ָהָאתֹון. ּפִ ְקָרא ּפִ

אֵ  י ַהּבְ מֹו ֶזה. ַמה זֶּה ּפִ ה ּכְ ְרּגָ ר? אֹוָתּה ּדַ
י   ַחת ּפִ ה, ְוִהיא ּתַ ה ָעֶליָה ְלַמּטָ ָהְיָתה ְמֻמּנָ ׁשֶ
יֹּות   ת ַהּפִ לֹׁשֶ מֹו. ׁשְ ה', ּוִמיהּו? ְיַהְדִריֵא''ל ׁשְ

ָמׁשוֹ  ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ לּו ִנְבְראּו ֶעֶרב ׁשַ ת.  ַהּלָ
י ַהְמֻמּנֶה ַעל  ַדׁש ַהיֹּום, עֹוֶלה ּפִ ּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ל ֶיֶת  ה  ּכָ ִהְתַעּלָ יֹּות, ּוִמיהּו? אֹותֹו יֹום ׁשֶ ר ַהּפִ
ְקָרא ּנִ ּכֹל, אֹותֹו ׁשֶ ׁש ּבַ (ישעיה  ְוִהְתַקּדֵ

ָמׁשֹות ִנְבְראּו  נח) ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ י ה'. ֶעֶרב ׁשַ ּפִ
שׁ  יֹּות. ִהְתַקּדֵ ָאר ַהּפִ ה   ׁשְ ַהיֹּום, ָעָלה ַהּפֶ

י ה'.  ֹוֵלט ַעל ַהּכֹל, ּפִ ׁשּ  ׁשֶ

  

ַגוְ  .306 א, ּכְ ח ָהָאֶרץ ֶאת   (במדבר טז)  וָנא ּדָ ְפּתַ ַוּתִ
י ָהָאֶרץ. ֶאת   ִאיהּו ּפִ ָאה ּדּוָמ''ה ּדְ יָה. ֶאת, ְלַאְסּגָ ּפִ

י ָהָאתֹון  ָאה ַקְמִריֵא''ל,  (במדבר כ''ב) ּפִ , ְלַאְסּגָ
י ָהָאת ִאְקֵרי ּפִ י  ּדְ א. ַמאן ּפִ ַגְווָנא ּדָ ֵאר ּכְ י ַהּבְ ֹון. ּפִ

ְר  ֵאר. ַההּוא ּדַ א,  ַהּבְ ֲהָוה ְמָמָנא ָעֵליּה ְלַתּתָ א ּדְ ּגָ
ֵמיּה.   י ְיָי, ּוַמאן ִאיהּו. ְיַהְדִריֵא''ל ׁשְ חֹות ּפִ ְוִאיהּו ּתְ
ין   ת ּבֵ ּבָ ִריאּו ֶעֶרב ׁשַ ין, ִאְתּבְ ַלת ּפּוִמין ִאּלֵ ּתְ

ׁשַ  ָמׁשֹות. ּבְ ְ ה  ַהׁשּ ָקא ּפֶ קֶֹדׁש יֹוָמא ַסּלְ ֲעָתא ּדְ
ַאר ּפוּ  ל ׁשְ ְמָמָנא ַעל ּכָ ִמין, ּוַמאן ִאיהּו. ַההּוא  ּדִ

ִאְקֵרי   א, ַההּוא ּדְ כֹּלָ ׁש ּבְ ק ְוִאְתַקּדָ ּלָ ִאְסּתַ יֹוָמא ּדְ
ַאר   ָמׁשֹות, ִאְברּון ׁשְ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ י ְיָי. ֶעֶרב ׁשַ ּפִ

ׁש יֹוָמא ָסלִ  יט ַעל  ּפּוִמין. ִאְתַקּדָ ּלִ ׁשַ יק ּפּוָמא ּדְ
י ְיָי.  א ּפִ  ּכֹּלָ

ְך ָראוּ  .307 ין ּכָ ָהָיה ּבֵ ְנָחס ׁשֶ י ּפִ  ֶאת ַרּבִ
ק ֶאת  ְנָחס ְוָנׁשַ י ּפִ א ַרּבִ יעּו ֵאָליו, ּבָ א. ִהּגִ ּבָ
י ה',   י ֶאת ּפִ ְקּתִ ְמעֹון. ָאַמר, ָנׁשַ י ׁשִ ַרּבִ

ל  ִמים ׁשֶ ׂשָ ּבְ ם ּבַ ֵ ׂשּ ְמחּו ְכֶאָחד ִהְתּבַ תֹו. ׂשָ ּנָ ּגִ
ל אֹוָתם עוֹ  ְרחּו ּכָ בּו, ּפָ יָּׁשְ יָון ׁשֶ בּו. ּכֵ פֹות ְוָיׁשְ

רּו. ֶהֱחִזיר רֹאׁשֹו   זְּ ים ֵצל ְוִהְתּפַ ָהיּו עֹוׂשִ ׁשֶ

  

ֲהָוה ָאֵתי, ָמטּו   .307 ְנָחס ּדְ י ּפִ ָהִכי, ָחמּו ְלִרּבִ ַאּדְ
ְמעֹון.   י ׁשִ ֵקיּה ְלַרּבִ ְנָחס ּוְנׁשָ י ּפִ יּה, ָאָתא ִרּבִ ְלַגּבֵ

י ְייָ  ְקָנא ּפִ א  ָאַמר, ְנׁשַ ְנּתָ ּגִ בּוְסִמין ּדְ ם ּבְ ּסָ , ִאְתּבָ
ל   ְרחּו ּכָ ָיְתבּו ּפַ יָון ּדְ ֲחָדא, ְוָיְתבּו. ּכֵ יֵליּה. ֲחדּו ּכַ ּדִ

ֲהוֹו ַעְבֵדי טּוָלא, ְוִאְתבָּ  ר  ִאיּנּון עֹוִפין ּדַ רּו. ַאְהּדָ ּדָ
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ְמעֹון ְוֵהִרים ָלֶהם קֹול ְוָאַמר, עֹופֹות  י ׁשִ ַרּבִ
ְכבֹוד ִרּבֹוְנכֶ  יִחים ּבִ ּגִ ַמִים! ֵאיְנֶכם ַמׁשְ ָ ם ַהׁשּ

קֹוָמם,   אן?! ָעְמדּו, ְולֹא ָלְקחּו ִמּמְ עֹוֵמד ּכָ ׁשֶ
ְנָחס, ֹאַמר ְולֹא ָקְרבּו ֵאָליו. ָאַמר  י ּפִ ַרּבִ

ֲהֵרי לֹא ָנְתנּו ָלֶהם  ם, ׁשֶ יְֵּלכּו ְלַדְרּכָ ָלֶהם ׁשֶ
 ְרׁשּות ַלֲחזֹר? 

ְמעֹון, ְוָרָמא לֹון ָקִלין ְוָאַמר, עֹוֵפי   י ׁשִ יּה ַרּבִ ֵריׁשֵ
ַמָיא ֵלית  ָמֵריכֹון   ׁשְ יָקָרא ּדְ יִחין ּבִ ּגִ ַאּתּון ַמׁשְ

ְייהּו, ְוָלא   ָקִאים ָהָכא. ַקְיימּו, ְוָלא ַנְטלּו ִמּדּוְכּתַ ּדְ
ְנָחס ֵאימָ  י ּפִ ְייהּו. ָאַמר ִרּבִ ָיֲהכּון  ְקִריבּו ְלַגּבַ א לֹון ּדְ

ָרא. ָהא ָלא ָיֲהִבין לֹון ְרׁשּו ְלָאַהּדְ  ְלָאְרַחְייהּו, ּדְ
דֹוׁש  ָאַמר  .308 ַהּקָ י ׁשֶ ְמעֹון, ָיַדְעּתִ י ׁשִ ַרּבִ

רּוְך הּוא רֹוֶצה ְלַהְרִחיׁש ָלנּו ֵנס. עֹופֹות  ּבָ
ֶכם, ְוִאְמרּו ְלאֹותֹו  עֹופֹות! ְלכּו ְלַדְרּכְ

ַהְתָחָלה ָהָיה  ַהְמֻמּנֶה ֲעֵליֶכם ֲהֵרי ּבַ ׁשֶ
ְרׁשּותֹו. ֲאָבל  ְרׁשּותֹו, ְוָכֵעת ֶזה לֹא ַקיָּם ּבִ ּבִ

עֹוֶלה ָעָנן ֶהֱעֵלינ ׁשֶ ַלע, ּכְ ּו אֹותֹו ְליֹום ַהּסֶ
רּו   זְּ ִרים. ִהְתּפַ ֵני ֲחָזִקים, ְולֹא ִמְתַחּבְ ין ׁשְ ּבֵ

 אֹוָתם עֹופֹות ְוָהְלכּו.

  

ְמעֹון, יְ  .308 י ׁשִ ִריְך  ָאַמר ַרּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ַדְעָנא ּדְ
ֵעי ְלֶמְרָחׁש ָלן ִניָסא. עֹוִפין עֹוִפין ִזילּו   הּוא ּבָ

ָהא  ְלָאְר  ְמָמָנא ָעַלְייכּו, ּדְ ַחְייכּו, ְוָאְמרּו ְלַההּוא ּדִ
א ָלאו   ּתָ ְרׁשּוֵתיּה, ְוַהׁשְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּבִ ּבְ

יָמא. ֲאָבל ְסִליְקָנא ֵליּה  ְרׁשּוֵתיּה ַקּיְ ְליֹוָמא  ּבִ
יִפין, ְוָלא   ּקִ יֵני ּתַ ין ׁשְ ד ָסִליק ִעיָבא ּבֵ ִטָנָרא, ּכַ ּדְ

ָראן. ִאְתבָּ  רּו ִאיּנּון עֹוֵפי ְוָאְזלּו. ִמְתַחּבְ  ּדָ
ה ִאיָלנֹות   .309 לֹׁשָ ְך ֲהֵרי ׁשְ ין ּכָ ּבֵ

ה ְצָדִדים   לֹׁשָ ֲעָנִפים ִלׁשְ ִטים ּבַ ְ ׁשּ ִמְתּפַ
ְמחּו  ֲעֵליֶהם, ּוַמְעַין ַמִים נֹוְבִעי ם ִלְפֵניֶהם. ׂשָ

י  ְנָחס ְוַרּבִ י ּפִ ְמחּו ַרּבִ ל ַהֲחֵבִרים, ְוׂשָ ּכָ
ְמעֹון. ָאַמר ַר  דֹול ָהָיה ׁשִ ְנָחס, טַֹרח ּגָ י ּפִ ּבִ

ים  ֲעֵלי ַחיִּ ה, ְוטַֹרח ּבַ ִחּלָ ּתְ ְלאֹוָתם עֹופֹות ּבַ
תּוב ֲהֵרי ּכָ (תהלים  לֹא ְצִריִכים, ׁשֶ

ל ַמֲעשָׂ  קמה) י ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ יו. ָאַמר ַרּבִ
י אֹוָתם. ֲאָבל ִאם  ְמעֹון, ֲאִני לֹא ִהְטַרְחּתִ ׁשִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָחס ָעֵלינּו, ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים   ַהּקָ
בּו ַתַחת  ּלֹו. ָיׁשְ נֹות ׁשֶ ּתָ ִלְדחֹות ֶאת ַהּמַ

ם. ִים ְוֶנֱהנּו ׁשָ תּו ֵמַהּמַ  אֹותֹו ָהִאיָלן, ְוׁשָ

  

ַעְנִפין   .309 ָטן ּבְ ְ ׁשּ ַלת ִאיָלִנין, ִמְתּפַ ָהִכי, ָהא ּתְ ַאּדְ
ַמיָּ  א ַנְבִעין  ִלְתַלת ִסְטִרין ָעַלְייהּו, ּוַמְעָייָנא ּדְ

י   ְנָחס ְוַרּבִ י ּפִ יא, ְוַחּדּו ִרּבִ הּו ַחְבַרּיָ ּלְ ְייהּו. ֲחדּו ּכֻ ַקּמַ
י ֲהָוה ְלִאי ְנָחס טֹוַרח ַסּגִ י ּפִ ְמעֹון. ָאַמר ִרּבִ ּנּון  ׁשִ

ֵעיָנן.   ים ָלא ּבָ ֲעֵלי ַחּיִ ַקְדִמיָתא, ְוטֹוַרח ּבַ עֹוֵפי ּבְ
ָהא  ל ַמעֲ  (תהלים קמה)  ּדְ ִתיב.  ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ יו ּכְ ׂשָ

ְמעֹון, ֲאָנא ָלא ַאְטַרְחָנא לֹון. ֲאָבל ִאי   י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ִריְך הּוא ָחס ֲעָלן ֵלית ֲאָנן ַיְכִלין ְלַדְחָייא   א ּבְ קּוְדׁשָ

תּו ִמן  מַ  חֹות ַההּוא ִאיָלָנא, ְוׁשָ יֵליּה. ָיְתבּו ּתְ ָנן ּדִ ּתְ
ן.  ּמָ יא, ְוִאְתֲהנּו ּתַ  ַמּיָ

ַתח ַרבִּ  .310 ְנָחס ְוָאַמר,ּפָ (שיר השירים  י ּפִ
ים ְוֹנְזִלים ִמן  ד) ֵאר ַמִים ַחיִּ ים ּבְ ּנִ ַמְעַין ּגַ

א אוֹ  ים, ְוִכי ֵאין ַמְעָין ֶאּלָ ּנִ תֹו ְלָבנֹון. ַמְעַין ּגַ
ה ַמְעָינֹות טֹוִבים  ּמָ ים? ַוֲהֵרי ּכַ ּנִ ִמן ּגַ
ל ַהֲהָנאֹות  א ֵאין ּכָ עֹוָלם! ֶאּלָ ִדים ֵיׁש ּבָ  ְוִנְכּבָ
ָמקֹום  ר ּבְ ְדּבָ יֹּוֵצא ַבּמִ וֹות. ֵיׁש ַמְעָין ׁשֶ ׁשָ

ב ְוׁשֹוֶתה. ֲאָבל   -ָיֵבׁש   יֹּוׁשֵ ֲהָנָאה ֵיׁש ְלִמי ׁשֶ
ה טֹוב ה ּמָ ים, ּכַ ּנִ ד. אֹותֹו ַמְעַין ּגַ ּוא ְוִנְכּבָ

רֹות, ִמי  ִבים ְוַלּפֵ ה טֹוב ָלֲעׂשָ ַמְעָין עֹוׂשֶ

  

ְנָחס ְואָ  .310 י ּפִ ַתח ִרּבִ ַמְעַין   (שיר השירים ד) ַמר,ּפָ
ים,   ּנִ ים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון. ַמְעַין ּגַ ֵאר ַמִים ַחּיִ ים ּבְ ּנִ ּגַ

א ַההּוא ִמן  ָמה  ְוִכי ֵלית ַמְעָיין ֶאּלָ ים, ְוָהא ּכַ ּנִ ּגַ
ל   א ֵלית ּכָ ָעְלָמא. ֶאּלָ יִרין ִאית ּבְ ַמְעָייִנין ָטִבין ְוַיּקִ

ִוין. ִאית ַמעְ  ֲאָתר  ֲהָנאֹות ׁשָ ָרא, ּבַ ַמְדּבְ ָנִפיק ּבְ ָיין ּדְ
ֵתי. ֲאָבל ַמְעָיין   ָיִתיב ְוׁשָ א, ֲהָנָאה ִאית ְלַמאן ּדְ ְיֵביׁשָ

ָמה ִאיהּו ַטב ְוַיּקִ  ים, ּכַ ּנִ יָרא, ַההּוא ַמְעָיין ָעִביד  ּגַ
ָקִריב ָעֵליּה ִאְתֲהֵני   ִבין ְוֵאיִבין, ַמאן ּדְ ִטיבּו ַלֲעׂשָ
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ְתָקֵרב ֵאָליו ֶנֱהֶנה ַבּכֹל; נֶ  ּמִ ִים, ׁשֶ ֱהֶנה ַבּמַ
רֹות. אֹותֹו ַמְעָין  ִבים, ֶנֱהֶנה ַבּפֵ ֶנֱהֶנה ָבֲעׂשָ
ֵבי   ה ִעׂשְ ּמָ ים, ּכַ ּנִ ה ׁשֹוׁשַ ּמָ ּכֹל. ּכַ ר ּבַ ִמְתַעּטֵ

ָאר ֵריַח ְסִביבוֹ  ְ ה ָנֶאה אֹותֹו ַמְעָין ִמׁשּ ּמָ , ּכַ
ים.  ֵאר ַמִים ַחיִּ ְעָינֹות, ּבְ  ַהּמַ

א. ִאְתֲהֵני בְּ  כֹּלָ ִבין, ִאְתֲהֵני  ּבְ ֲעׂשָ ַמּיָא, ִאְתֲהֵני ּבַ
ָמה   א. ּכַ כֹּלָ ָרא ּבְ ֵאיִבין. ַההּוא ַמְעָיין ִמְתַעּטְ ּבְ

ֵריָחא  ִבין ּדְ ה ֲעׂשָ ּמָ ה ָיאּות  ְווָרִדין, ּכַ ּמָ ַסֲחָרֵניּה, ּכַ
ים.  ֵאר ַמִים ַחּיִ ַאר ַמְעָייִנין, ּבְ ְ  ַההּוא ַמְעָיין, ִמׁשּ

ַאְרנּו,  .311 ָרֵאל ְוָכְך ּבֵ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ַהּכֹל ּבִ
ה   ָ ים? ֲחִמׁשּ ּנִ ים. ִמי ַהּגַ ּנִ אֹוֵמר, ִהיא ַמְעַין ּגַ

דֹושׁ  ים ֵיׁש ַלּקָ רּוךְ -ַגּנִ ֲעשֵׁ - ּבָ ּתַ ׁשְ ּמִ ַע הּוא ׁשֶ
ֶקה אֹוָתם   ׁשְ ּמַ ֶהם, ּוַמְעָין ֶאָחד ֵמֲעֵליֶהם ׁשֶ ּבָ
ים  ם עֹוׂשִ ּוַמְרֶוה אֹוָתם, ָטִמיר ְוָגנּוז, ְוֻכּלָ

ר ַחת ֵמֶהם,  ּפֵ ה ַאַחת ֵיׁש ּתַ ּנָ ֹות ּוְתבּוָאה. ּגִ
ל ִצְדֵדי  מּוָרה ָסִביב ִמּכָ ה ׁשְ ּנָ ְואֹוָתּה ַהּגִ

נִּ  ה זֹו ֵיׁש ּגַ ּנָ ַחת ּגִ ים ֲאֵחִרים ָהעֹוָלם. ּתַ
רֹות ְלִמיֵניֶהם.  ים ּפֵ  עֹוׂשִ

  

ָרֵאל ָקָאַמר,   .311 ְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבִ ְוָהִכי אֹוִקיְמָנא ּכֹּלָ
ים ִאית ֵליּה  ִאיִהי  ּנִ ים. ָחֵמׁש ּגַ ּנִ ים. ַמאן ּגַ ּנִ ַמְעָיין ּגַ

הּו.   ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ
י לֹון,   ֵקי לֹון, ְוַרּוִ ָקא ַאׁשְ ּוַמְעָייָנא ֲחָדא ִעָלַווְייהּו, ּדְ

ְנתָּ  יִרין ְוֵאיִבין. ּגִ ין ּפֵ הּו ַעְבּדִ א ֲחָדא  ָטִמיר ְוָגִניז, ְוֻכּלְ
ל   א ָנִטיר ַסְחָרא ִמּכָ ְנּתָ ְייהּו, ְוַההּוא ּגִ א ִמּנַ ִאית ְלַתּתָ

א  ְנּתָ חֹות ַהאי ּגִ ָעְלָמא. ּתְ ים  ִסְטִרין ּדְ ּנִ , ִאית ּגַ
ְייהּו.  ין ֵאיִבין ִלְזּנַ  ַאֲחָרִנין, ַעְבּדִ

ָכה ְוָהְיָתה ְלַמְעָין  .312 ה זֹו ִהְתַהּפְ ְוִגּנָ
ֶקה אֹוָתם, בְּ  ׁשְ ּמַ ִריְך  ׁשֶ ּצָ ׁשֶ ים. ּכְ ֵאר ַמִים ַחיִּ

ין ֶזה  ֵאר. ַמה ּבֵ ִריְך ֶזה ּבְ ּצָ ֶזה ַמְעָין, ּוְכׁשֶ
ְמ  ּנִ ׁשֶ ִים  ָלֶזה? לֹא דֹוֶמה. ּכְ ִכים ַהּמַ ׁשָ

קֹות.   ֹוֲאִבים ַמִים ְלַהׁשְ ׁשּ ֵמֲאֵליֶהם ִלְכׁשֶ
ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון, ֵאיֶזה ֹנְזִלים? נֹוְזִלים ֵאּלּו 

ּנֹוְבִעים ַמִים   (ֶׁשל ֻּכָּלם) ְלַמְעָין,חֹוְזִרים  ׁשֶ ּכְ
ֵאּלּו  (ִמְלַמְעָלה) ְונֹוְזלֹות ִטּפֹות ְלַמְעָלה

ֶפׁש הֹוֶלֶכת  ַאַחר ֵאּלּו, ַמִים ְמ  ַהּנֶ תּוִקים ׁשֶ
יְָּצאּו  ה ְמקֹורֹות ׁשֶ ָ ְך ֵהם ֲחִמׁשּ ַאֲחֵריֶהם. ּכָ

ַמְעָין ֶזה. כָּ  ְך  ִמן ְלָבנֹון, ַנֲעׂשּו נֹוְזִלים ּבְ
ָמקֹום  רּוְך הּוא ִהְרִחיׁש ָלנּו ֵנס ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

סּוק ֶזה. (ָמה  ֶזה, ָקָראנּו ַעל ַמְעָין ֶזה ּפָ
ֵאּלּו ֲחִמָּׁשה ְמקֹורֹות ֶׁשָּיְצאּו ִמְּלָבנֹון  ַהּנֹוְזִלים?

ְלַמְעָלה, ַנֲעׂשּו נֹוְזִלים ַּכֲאֶׁשר ָחְזרּו ְלַמְעָין, 
ֹות ִטּפֹות ֵאּלּו ַאַחר ֵאּלּו ַמִים נֹוְבִעים ַמִים ְונֹוְזל

ְמתּוִקים, ֶׁשַהֶּנֶפׁש הֹוֶלֶכת ַאֲחֵריֶהם. ָּכ� 
ׁש ָלֶהם ֵנס ְּבָמקֹום ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִהְרִחי

 . ְּבַמְעָין ֶזה, ְוַעל ַמְעָין ֶזה ָקָראנּו ָפסּוק ֶזה)

  

ְך ַוֲהִוי ַמְעָיי  .312 א, ִאְתַהּפָ ְנּתָ ֵקי לֹון,  ְוַהאי ּגִ ַאׁשְ ן ּדְ
ד ִאְצְטִריְך ֲהִוי ַמְעָיין, ְוַכד   ים, ּכַ ֵאר ַמִים ַחּיִ ּבְ

ין ַהאי  ֵאר, ַמה ּבֵ אֵמי,    ִאְצְטִריְך ֲהִוי ּבְ ְלַהאי. ָלא ּדָ
כּון ְ ד ִאְתַמׁשּ א ִמֵאַלְייהּו, ְלַכד   (דף ר''ב ע''א)  ּכַ ַמּיָ

ָקָאה. ְונֹוְזִלים ִמן ְלבָ  ֲאִבין ַמּיָא ְלַאׁשְ נֹון, ַמאי  ׁשַ
ין נֹוְזִלים ָאַהְדרּו ְלַמְעָיין,  (ס''א   נֹוְזִלים. ִאּלֵ

ד ַנְבִעין ַמִיין ְונֹוְזִלים  דכלהו)  א ּכַ ֵעיּלָ ין ּלְ (ס''א   ִטּפִ
א   מלעילא)  ַנְפׁשָ ין, ַמִיין ְמִתיָקן, ּדְ ַתר ִאּלֵ ין ּבָ ִאּלֵ

נָ  ְך ִאיּנּון ָחֵמׁש ְמקֹוִרין, ּדְ ְתַרְייהּו. ּכַ ְפקּו  ַאְזָלא ֲאּבַ
ְך   ַהאי ַמְעָיין. ּכַ ִמן ְלָבנֹון, ִאְתָעִבידּו נֹוְזִלים ּבְ

ִריְך הּוא ָרִחיׁש ָלן ִניסָ  א ּבְ א,  קּוְדׁשָ ֲאָתר ּדָ א ּבַ
א.  א ְקָרא ּדָ א ַעל ַמְעָייָנא ּדָ (ס''א מאי נוזלים.  ָקֵריּנָ

אלין חמש מקורין דנפקו מן לבנון לעילא, אתעבידו 
נבעין מיין ונוזלים טפין אלין   נוזלים דכד אהדרו למעיין,

בתר אלין מיין מתיקן, דנפשא אזלא אבתרייהו. כך  
דא, בהאי מעיין  קודשא בריך הוא רחיש לן ניסא באתר  

 ועל מעיינא דא קרינא קרא דא.) 
ַתח ְוָאַמר, .313 י ָתצּור   (דברים כ) עֹוד ּפָ ּכִ

ּה   ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ
ִביֵלי ַהּתֹוָרה,  ְרֵכי ּוׁשְ ה טֹוִבים ֵהם ּדַ ּמָ ְוגֹו'. ּכַ

  
ַתח ְוָאַמר, .313 י ָתצּור ֶאל ִעיר   (דברים כ) ּתּו ּפָ ּכִ

ָמה ָטִבין  יָ  ה ְוגֹו', ּכַ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ ִמים ַרּבִ
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ה ֵעצוֹ  ּמָ ָבר ְוָדָבר ֵיׁש ּכַ ָכל ּדָ ֲהֵרי ּבְ ת,  ׁשֶ
ִליֹּות  ה ַמְרּגָ ּמָ ה טֹובֹות ִלְבֵני ָאָדם, ּכַ ּמָ ּכַ
ּתֹוָרה  ָבר ּבַ ִאירֹות ְלָכל ַצד, ְוֵאין ְלָך ּדָ ּמְ ׁשֶ

ה ֵנרֹות ְמִאיִר  ּמָ ֵאין ּבֹו ּכַ ים ְלָכל ַצד. ׁשֶ
ִפי ִמְדָרׁשֹו,  ְפׁשּוטֹו, ְוֵיׁש ּבֹו ּכְ סּוק ֶזה הּוא ּכִ ּפָ

ִריְך.  ְוֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה לְ  ּצָ ַהְזִהיר ְלִמי ׁשֶ
ִמיד.  ּתֹוָרה ּתָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵרי ֶחְלקֹו ִמי ׁשֶ  ַאׁשְ

אֹוַרְייתָ  ִביִלין ּדְ ה  ִאיּנּון ָאְרִחין ּוׁשְ ָכל ִמּלָ ָהא ּבְ א, ּדְ
א,   ָמה ָטִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ה ֵעיִטין, ּכַ ּמָ ה, ִאית ּכַ ּוִמּלָ
ָקא ְמַנֲהָרן ְלָכל ְסָטר, ְוֵלית ָלְך   ָלאן ּדְ ָמה ַמְרּגְ ּכַ
ָמה ּבּוִציִנין ְמַנֲהָרן   ּה ּכַ ֵלית ּבָ אֹוַרְייָתא, ּדְ ה ּבְ ִמּלָ

פּום פְּ  ֵטיּה. ְוִאית  ְלָכל ְסָטר. ַהאי ְקָרא ִאיהּו ּכְ ׁשָ
ָאה,   יּה ָחְכְמָתא ִעּלָ יּה. ְוִאית ּבֵ פּום ִמְדָרׁשֵ יּה ּכְ ּבֵ
ָאה חּוָלֵקיּה ַמאן   ִאְצְטִריְך. ַזּכָ ֲהָרא ְלַמאן ּדְ ְלִאְזּדַ

אִ  ִדיר. ּדְ אֹוַרְייָתא ּתָ ל ּבְ ּדַ ּתְ  ׁשְ
תּוב   .314 ּה, ַמה ּכָ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ִמי ׁשֶ
תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו   (תהלים א) ּבֹו? י ִאם ּבְ ּכִ

ֵעץ.  ה יֹוָמם ָוָלְיָלה, ְוָהָיה ּכְ ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
ל   ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ א ִמי ׁשֶ ה ֶזה ָסמּוְך ָלֶזה? ֶאּלָ ָלּמָ

ּתֹוָרה יֹוָמם וָ  ַלְיָלה, לֹא ִיְהֶיה ְכֵעץ ָיֵבׁש, ּבַ
ְלֵגי ָמִים. ָמה ִאיָלן  תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ א ּכְ ֶאּלָ

ים, ְוֵיׁש ּבֹו ְקִלּפֹות, ְוֵיׁש ּבֹו ֹמַח,  ֵיׁש בּ  ָרׁשִ ֹו ׁשָ
ְוֵיׁש ּבֹו ֲעָנִפים, ְוֵיׁש ּבֹו ָעִלים, ְוֵיׁש ּבֹו 

ִרי  ָרִחים, ְוֵיׁש ּבֹו ּפְ ְבָעה סּוִגים אֵ  -ּפְ ּלּו ׁשִ
ְבֵרי  ם ּדִ ְבִעים, ּגַ ר, ְלׁשִ ְבָעה ָעׂשָ עֹוִלים ְלׁשִ

ְקָר  ט ַהּמִ ׁשַ ֶהם ּפְ ָרׁש, ֶרֶמז תֹוָרה ֵיׁש ּבָ א, ּדְ
יַמְטִריָּאֹות, סֹודֹות  רֹוֵמז ָחְכָמה, ּגִ ׁשֶ
ִרים ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו,  ְטִמיִרים, סֹודֹות ִנְסּתָ

ר, ָטֵמא ְוָטהֹור, ִאּסּור ְוהֶ  סּול ְוָכׁשֵ ר. ּפָ ּתֵ
ִטים ָהֲעָנִפים ְלָכל  ְ ׁשּ אן ָוָהְלָאה ִמְתּפַ ִמּכָ

אי. ְוִאם לֹא  ֵעץ ַוּדַ ֵאינֹו ָחָכם  -ַצד, ְוָהָיה ּכְ
ָחְכָמה.  ּבְ

  

יּה, .314 ִתיב ּבֵ ּה, ַמה ּכְ ַדל ּבָ ּתְ ִאׁשְ (תהלים   ַמאן ּדְ
ה יֹוָמם   א)  תֹוַרת ְיָי ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ י ִאם ּבְ ּכִ

א  ָוָלְילָ  א ָסִמיְך ְלָדא. ֶאּלָ ֵעץ. ֲאַמאי ּדָ ה, ְוָהָיה ּכְ
אֹוַרְייָתא יֹוָמם וָ  ַדל ּבְ ּתְ ִאׁשְ ָלְיָלה, ָלא ִליֱהִוי  ַמאן ּדְ

ְלֵגי ָמִים.   תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ א ּכְ א, ֶאּלָ ָאָעא ְיֵביׁשָ ּכְ
ין, ְוִאית   יּה ְקִליּפִ ין, ְוִאית ּבֵ ָרׁשִ יּה ׁשָ ַמה ִאיָלן ִאית ּבֵ

יּה  ין,  ּבֵ יּה ַטְרּפִ יּה ַעְנִפין, ְוִאית ּבֵ מֹוָחא, ְוִאית ּבֵ
יּה  ְרִחין, ְוִאית ּבֵ יּה ּפַ ְבַעת ִזיִנין  ְוִאית ּבֵ א. ׁשִ ִאיּבָ

ין   ְבִעין. אּוף ִמּלִ ר, ְלׁשִ ְבָעה ָעׂשָ ִקין ְלׁשִ ין, ַסּלְ ִאּלֵ
א. ֶרֶמז,   ָרׁשָ ְקָרא. ּדְ ָטא ּדִ ׁשָ הּו ּפְ אֹוַרְייָתא ִאית ּבְ ּדְ

ָק  א ָרִמיז ָחְכְמָתא. ִגיַמְטִרָייאֹות. ָרִזין ְטִמיִרין.  ּדְ
ין. פָּ  ין ַעל ִאּלֵ ר. ָטֵמא  ָרִזין ְסִתיִמין ִאּלֵ סּול ְוָכׁשֵ

ָטָאן   ְ ׁשּ אן ּוְלָהְלָאה, ִמְתּפַ ר. ִמּכָ ְוָטהֹור. ִאיסּור ְוֶהיּתֵ
אי, ְוִאי ָלאו, ָלאו   ֵעץ ַוּדַ ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר. ְוָהָיה ּכְ

ָחְכְמָתא. ִאיהּו חָ   ָכם ּבְ
ה ֲחִביִבים אֹוָתם   .315 ּמָ ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ

ּתֹוָרה לִ  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ רּוְך ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ
עֹוָלם  לּוי ּבָ ין ּתָ ַהּדִ ְזַמן ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבִ הּוא, ׁשֶ
דֹוׁש  ִחית, ַהּקָ ִחית ְלַהׁשְ ׁשְ ָנה ְרׁשּות ַלּמַ ְוִנּתְ

ה רּוְך הּוא ְמַצּוֵ ּו ֲעֵליֶהם, ַעל אֹוָתם  ּבָ
ּתֹוָרה, ְוָכְך אֹוֵמר ָלֶהם  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

רּוְך ה דֹוׁש ּבָ י ָתצּור ֶאל ִעיר,  ַהּקָ ּוא: ּכִ
ָחְטאּו ְלָפַני  ים ׁשֶ ְגַלל ַהֲחָטִאים ָהַרּבִ ּבִ
ים, ַמה זֶּה  בּו ְבִדין. ָיִמים ַרּבִ ְוִהְתַחיְּ

  

ֵלי   .315 ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָמה ֲחִביִבין ִאיּנּון ּדְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ֲאִפיּלּו   ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ י קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ּבְ

ְלָיא בְּ  ִדיָנא ּתַ ִזְמָנא ּדְ ָעְלָמא, ְוִאְתְייִהיב ְרׁשּו  ּבְ
ִקיד ֵליּה   ִריְך הּוא ּפָ א ּבְ ָלא, קּוְדׁשָ ָלא ְלַחּבְ ִלְמַחּבְ

אֹוַרְייָתא.  עִ  ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ָלַווְייהּו, ַעל ִאיּנּון ּדְ
י ָתצּור ֶאל   ִריְך הּוא, ּכִ א ּבְ ְוָהִכי ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ

יִאי ִגין חֹוֵביהֹון ַסּגִ אי,  ִעיר, ּבְ אן ְלַקּמָ ָחּטָ ן ּדְ
ים.  ים, ַמאי ַרּבִ ִדיָנא. ָיִמים ַרּבִ יבּו ּבְ (תלתא  ְוִאְתַחּיְ
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ים? ֶזה ִנְקְראּו יִָמים  (ְׁש�ָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ַרּבִ
ַרִּבים. ַאף ָּכאן ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר יִָמים 

ה ָיִמים זֶ  ַרִּבים) לֹׁשָ ֶבר ׁשְ ּנֹוָדע ּדֶ ה ַאַחר ֶזה ׁשֶ
ה?   לֹׁשָ ים ֵהם ׁשְ יִָּמים ַרּבִ ִין ָלנּו ׁשֶ ִעיר. ִמּנַ ּבָ

תּוב ּכָ ָמּה  (ויקרא טו) ׁשֶ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ ְוִאׁשּ
ים א ָיִמים ַרּבִ ים ֵהם? ֶאּלָ . ְוִכי ָיִמים ַרּבִ

ה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה ִנְקָרִאים ָיִמים   לֹׁשָ ׁשְ
ים. גַּ  ים  ַרּבִ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ְך, ּכִ ם ּכָ

ֶבר   - ּנֹוָדע ּדֶ ה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ
ָך ַעל ִעיר. ּבֹא ַוֲאַצּוְ ֵני ֵביִתי: לֹא  (ָּכל) ּבָ ּבְ

ִחי  הּוא   -ת ֶאת ֵעָצּה  ַתׁשְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ֶזה ּתַ
ּנֹוֵתן  ים, ִאיָלן ׁשֶ הּוא ֵעץ ַהַחיִּ ִעיר, ׁשֶ ּבָ

 רֹות. פֵּ 

בתר דא, אקרי ימים רבים, אוף הכא כי תצור יומא, דא 
א,   על עיר, ימים רבים)  ַתר ּדָ א ּבָ ָלָתא יֹוִמין, ּדָ ּתְ

ים   ָיִמים ַרּבִ ָמָתא. ְמָנָלן ּדְ מֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
יב,ּתְ  ְכּתִ י   (ויקרא טו)  ָלָתא יֹוִמין ִאיּנּון, ּדִ ה ּכִ ָ ְוִאׁשּ

ים ָמּה ָיִמים ַרּבִ ים ִאיּנּון.  ָיזּוב זֹוב ּדָ . ְוִכי ָיִמים ַרּבִ
ים.   א, ִאְקֵרי ָיִמים ַרּבִ ַתר ּדָ א ּבָ ָלָתא יֹוִמין ּדָ א ּתְ ֶאּלָ
ָלָתא   ים, ּתְ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ אּוף ָהִכי ּכִ

ָמָתא.  יֹומִ  ֶבר ּבְ מֹוְדָעא ּדֶ ּתְ ִאׁשְ א, ּדְ ַתר ּדָ א ּבָ ין ּדָ
א ְוַאְפִקיד ָלְך ַעל  ֵני  (כל)  ּתָ ִחית  ּבְ ׁשְ יִתי. לֹא ּתַ ּבֵ

ִאיהּו   ָמָתא, ּדְ ִאיהּו ּבְ ְלִמיד ָחָכם ּדְ א ּתַ ֶאת ֵעָצּה, ּדָ
ָיִהיב ִאיִבין.  י, ִאיָלָנא ּדְ ַחּיֵ  ִאיָלָנא ּדְ

ָבר ַאֵחר ֶאת עֵ  .316 ּנֹוֵתן  -ָצּה ּדָ אֹותֹו ׁשֶ
ד אֹוָתם  ין ּוְמַלּמֵ ֵצל ִמן ַהּדִ ֵעָצה ָלִעיר ְלִהּנָ
ִחית ֶאת   יְֵּלכּו ָבּה, ְוַעל ֶזה לֹא ַתׁשְ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ
ין, ְולֹא  ְרֶזן. ִלְנּדַֹח ָעָליו ּדִ ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ

יט ָעָליו ֶחֶרב לֹוֶהֶטת, ֶחֶרב  נּוָנה, ְלהֹוׁשִ ׁשְ
י אֹוָתּה  י ָהעֹוָלם. ּכִ ָאר ַאְנׁשֵ הֹוֶרֶגת ׁשְ ׁשֶ

ּנּו?  ל אֹוֵכל ִמּמֶ ּנּו ֹתאֵכל. ְוִכי אֹותֹו ְמַחּבֵ ִמּמֶ
ּנּו ֹתאֵכל, אֹותֹו ֶסַלע  י ִמּמֶ א ּכִ לֹא. ֶאּלָ
ל רּוחֹות ֲחָזקֹות ּוְקדֹוׁשֹות  ּכָ ה, אֹוָתּה ׁשֶ ָקׁשָ

ֵאין ֲהָנאָ  ה, ׁשֶ ּנָ  ה ְוַתֲאָוה ְלרּוחַ יֹוְצאֹות ִמּמֶ
ל אֹותֹו  א ּתֹוָרתֹו ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ֶאּלָ ַהּקֶֹדׁש ּבָ
ְבָיכֹול הּוא ְמַפְרֵנס אֹוָתּה ְונֹוֵתן ָלּה  יק. ּכִ ַצּדִ
נֹות  ל ָקְרּבְ עֹוָלם ַהזֶּה יֹוֵתר ִמּכָ ָמזֹון ּבָ

 ָהעֹוָלם. 

  

ָיִהיב ֵעיָטא   .316 ָבר ַאֵחר ֶאת ֵעָצּה, ַההּוא ּדְ ּדָ
ָזָבא ְלָמתָ  ּתְ יָנא, ְואֹוִליף לֹון ָאְרָחא   א, ְלִאׁשְ ִמן ּדִ

ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדֹוַח   א לֹא ַתׁשְ ּה, ְוַעל ּדָ ָיֲהכּון ּבָ ּדְ
יָנא, ְוָלא ְלאֹוָשָטא   ְרֶזן, ְלַנְדָחא ָעֵליּה ּדִ ָעָליו ּגַ
ָנא, ַהִהיא   ּנָ א ְמׁשָ א ְמָלֲהָטא, ַחְרּבָ ָעֵליּה ַחְרּבָ

ָקְטָלא ִלׁשְ  עָ ּדְ י ּדְ ּנּו ֹתאֵכל.  ַאר ִאיְנׁשֵ י ִמּמֶ ְלָמא. ּכִ
ּנּו   י ִמּמֶ א ּכִ יּה, ָלא. ֶאּלָ ָלא ָאִכיל ִמּנֵ ְוִכי ַההּוא ְמַחּבְ
ָכל רּוִחין   יָפא, ַהִהיא ּדְ ּקִ ֹתאֵכל, ַהִהיא ִטְנָרא ּתַ
ֵלית ֲהָנָאה   ּה, ּדְ ין ָנְפִקין ִמּנָ יׁשִ יִפין ְוַקּדִ ּקִ ּתַ

א ְלרּוחַ  ַהאי  ְוִתיאּוְבּתָ א ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעְלָמא, ֶאּלָ
ְבָיכֹול ִאיהּו ְמַפְרֵנס   ָאה, ּכִ ַההּוא ַזּכָ אֹוַרְייָתא ּדְ
ל   יר ִמּכָ ַהאי ָעְלָמא, ַיּתִ ָלּה, ְוָיֵהיב ָלּה ְמזֹוָנא ּבְ

ָעְלָמא.  ִנין ּדְ  ָקְרּבְ
תּוב? .317 ן ַמה ּכָ ָקְרּבָ (שיר השירים  ּבְ

ְבשִׁ  ה) י ַיְעִרי ִעם ּדִ  י ִאְכלּו ֵרִעים.ָאַכְלּתִ
ׁש ּוָבְטלּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ּוִמיֹּום ׁשֶ

דֹושׁ  נֹות, ֵאין לֹו ַלּקָ ְרּבָ רּוךְ -ַהּקָ הּוא - ּבָ
ְבֵרי תֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה   א אֹוָתם ּדִ ֶאּלָ
ּנּו  י ִמּמֶ ְך ּכִ ִביל ּכָ ׁשְ ִפיו. ּבִ ת ּבְ ׁשֶ ְתַחּדֶ ּמִ ׁשֶ

עוֹ  א ֹתאֵכל, ְוֵאין ָלּה ָמזֹון ּבָ ָלם ַהזֶּה ֶאּלָ
ּנּו ִמ  ּמֶ ּמִ מֹותֹו. ְוֵכיָון ׁשֶ ּכְ ּנּו ּוֵמאֹוָתם ׁשֶ ּמֶ

  

ִתיב. .317 ן ַמה ּכְ ָקְרּבָ י   (שיר השירים ה)  ּבְ ָאַכְלּתִ
ְבׁשִ  י  י ִאְכלּו ֵרִעים.  ַיְעִרי ִעם ּדִ ִאְתָחַרב ּבֵ ּוִמּיֹוָמא ּדְ

ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ ִנין, ֵלית ֵליּה ּלְ א, ּוָבְטלּו ָקְרּבְ ׁשָ ַמְקּדְ
אֹוַרְייָתא, ְואֹוַרְייָתא   ין ּדְ א ִאיּנּון ִמּלִ הּוא, ֶאּלָ
ּנּו ֹתאֵכל,   י ִמּמֶ ְך ּכִ ִגין ּכָ פּוֵמיּה, ּבְ א ּבְ ׁשָ ִאְתַחּדְ ּדְ

ַהאי עָ  ְוֵלית ָלהּ  ּנּו, ּוֵמִאיּנּון  ְמזֹוָנא ּבְ א ִמּמֶ ְלָמא, ֶאּלָ
ּנּו ֹתאֵכל, ְוִאיהּו ָזן ָלּה, אֹותֹו   ִמּמֶ ְכָווֵתיּה. ְוֵכיָון ּדְ ּדִ
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ֹאתֹו לֹא ִתְכרֹת.  -ֹתאֵכל ְוהּוא ָזן אֹוָתּה 
ְהֶיה ּלֹא ִתְתָקֵרב ֵאָליו. (ָטִמיר) ּתִ  ָזִהיר ּבֹו ׁשֶ

ְכרֹות, ֲהִוי  ְקַרב   (טמיר)  לֹא ּתִ ָלא ּתִ יּה, ּדְ ָזִהיר ּבֵ
יּה.   ּבֵ

ֶדה  .318 ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ ֶזה ִנְקָרא  -ּכִ
ּנוֹ  ֶדה  ָדע ַמְעָלה ּוַמטָּ ָאָדם ׁשֶ ָ ֵעץ    -ה. ֵעץ ַהׂשּ

ֲרכֹו  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ אֹותֹו ׂשָ יף ׁשֶ דֹול ְוַתּקִ ּגָ
ּנֹוַדע ְלאֹותֹו  (ֶזה) ה', ָסמּוְך ָעָליו, ִאיָלן ׁשֶ

צֹור   ּמָ ֶניָך ּבַ ִמיד. ָלֹבא ִמּפָ ֶדה ּתָ ָבר ֶזה   -ׂשָ ּדָ
ִחית   תּוב לֹא ַתׁשְ ּכָ סּוק ׁשֶ חֹוֵזר ְלרֹאׁש ַהּפָ

ּנֹוֵתן ָלֶהם ֵעָצה ּוַמְתִקין ֵעָצּה, אֹותֹו שֶׁ  ֶאת
צֹור, הּוא נֹוֵתן  ּמָ ֶניָך ּבַ ֶאת ָהִעיר. ָלֹבא ִמּפָ
ְתׁשּוָבה,  ן ְוַלֲחזֹר ּבִ ּקֵ ָלֶהם ֵעָצה ְלִהְתּתַ
ֵלי ַזִין, ֲחצֹוְצרֹות ְוׁשֹוָפרֹות.   ּוַמְתִקין לֹו ּכְ

ֶניָך? ָלבֹ  ֶניָך, ַמה זֶּה ָלֹבא ִמּפָ א ָלֹבא ִמּפָ
ָך. ְלָפַני ְוַלֲעלוֹ  ּלְ ַחד ׁשֶ ֵני ַהּפַ ֶניָך, ִמּפְ ת ִמּפָ

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים לֹא  ָמקֹום ׁשֶ צֹור, ּבְ ּמָ ּבַ
ֲעֵלי   ּבַ ה ׁשֶ ְרּגָ ם. ּוִמיהּו? ּדַ ְיכֹוִלים ַלֲעלֹות ְלׁשָ
ׁשּוָבה.  ם. ּוִמי ִהיא? ּתְ ְתׁשּוָבה ִנְכָנִסים ְלׁשָ

 ְוֶסַלע ָחָזק. ֶזהּו ָמצֹור, ָמקֹום ָחָזק

  

י ָהָאָדם .318 א   (דף ר''ב ע''ב)  ּכִ ֶדה, ּדָ ָ ֵעץ ַהׂשּ
ֶדה,   ָ א. ֵעץ ַהׂשּ א ְוַתּתָ מֹוַדע ֵעיּלָ ּתְ ִאׁשְ ִאְקֵרי ָאָדם ּדְ

ַההּוא יף ּדְ ֶדה   (בראשית כז) ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ׂשָ
ַרכֹו ְיָי.  ר ּבֵ ָסִמיְך ָעֵליּה, ִאיָלן   (דא)  ֲאׁשֶ

מֹוַדע ְלַההּוא שָׂ  ּתְ ִאׁשְ ֶניָך  ּדְ ִדיר. ָלבֹא ִמּפָ ֶדה ּתָ
יב   ְכּתִ ְקָרא, ּדִ א ּדִ ר ְלֵריׁשָ א ַאְהּדָ ה ּדָ צֹור, ִמּלָ ּמָ ּבַ
ָיִהיב לֹון ֵעיָטא,   ִחית ֶאת ֵעָצּה, ַההּוא ּדְ לֹא ַתׁשְ
צֹור, ִאיהּו ָיִהיב   ּמָ ֶניָך ּבַ ְוַאְתִקין ְלָמָתא, ָלבֹא ִמּפָ

ְקָנא ּוְלָאַהְדָרא בְּ לֹון ֵעיָטא,   א, ְוַאְתִקין  ְלִאּתָ ִתּיּוְבּתָ
ֶניָך, ַמאי   ֵליּה ָמאֵני ַזְייִנין, ּבּוִקיָנס ְוׁשֹוָפִרין. ָלבֹא ִמּפָ
י   ּמֵ ֶניָך. ִמּקַ אי, ּוְלַאֲעָלא ִמּפָ ֶניָך. ָלבֹא ְלַקּמָ ָלבֹא ִמּפָ

ִאין ְוַתתָּ  ִעּלָ ֲאָתר ּדְ צֹור, ּבַ ּמָ יָלְך. ּבַ ִחילּו ּדִ ִאין ָלא  ּדְ
ַבֲעֵלי  ַיְכִלין ְלַאֲעָלא תַּ  א ּדְ ְרּגָ ן. ּוַמאן ִאיהּו. ּדַ ּמָ

א ִאיהּו   ׁשּוָבה. ּדָ ן, ּוַמאן ִאיהּו. ּתְ ּמָ ׁשּוָבה ָעאִלין ּתַ ּתְ
יָפא.  ּקִ ָרא ּתַ יף, ְוִטּנָ ּקִ  ָמצֹור, ֲאָתר ּתַ

ר   .319 ֵעָצה זֹו לֹוְקִחים, ֲאִני ְמַכּפֵ ְוֵכיָון ׁשֶ
ָרצֹון ְלָפנַ ַלֲחָטֵאיֶכם וּ  ִלים ּבְ י. ְוָכל ֶזה ִמְתַקּבְ

רּוְך הּוא ַעל אֹוָתם  דֹוׁש ּבָ ּפֹוֵקד ַהּקָ
יִקים  ְך ַצּדִ ּום ּכָ ּתֹוָרה. ִמׁשּ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
ּתֹוָרה, אֹוָתם   ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֵהם ּכְ
דֹוִלים   ּתֹוָרה ֵהם ֵעִצים ּגְ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

עֹוָלם הַ   זֶּה. ּבָ

  

ֵעיטָ  .319 ר ְלחֹוַבְייהּו  ְוֵכיָון ּדְ א ַנְטִלין, ֲאָנא ְמַכּפֵ א ּדָ
א   ִקיד קּוְדׁשָ א ּפָ אי. ְוָכל ּדָ ַרֲעָוא ְלַקּמָ ָלן ּבְ ְוִאְתַקּבְ
ִגין   אֹוַרְייָתא. ּבְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִריְך הּוא, ַעל ִאיּנּון ּדְ ּבְ

לֵ  ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ִאין ִאיּנּון ּדְ ְך ַזּכָ אֹוַרְייָתא, ִאיּנּון  ּכָ י ּבְ
ַהאי  ּדְ  אֹוַרְייָתא ִאיּנּון ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ּבְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ

 ָעְלָמא. 
רּוְך הּוא  .320 דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְראּו ֶמה ָעׂשָ

ֶרְך ַהזֶּה.  ֵרי ַהּדֶ ַטע ִאיָלנֹות ֵאּלּו, ַאׁשְ ּנָ ׁשֶ
ה ִאילָ  לֹׁשָ א ׁשְ נֹות ְולֹא ַדי ִאיָלן ֶאָחד, ֶאּלָ

ְרׂשּו ֲענָ  דֹוִלים ּפָ ה ָלנּו ּגְ ִפים ְלָכל ַצד ָעׂשָ
ַמִים   ָ רּוְך הּוא. ְיִהי ָרצֹון ִלְפֵני ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ּלֹא ָיָעְברּו ְלעֹוָלם ִאיָלנֹות ֵאּלּו ּוַמְעָין ֶזה  ׁשֶ
ם, ְואֹותֹו  קֹום ֶזה, ְוַעד ַהיֹּום עֹוְמִדים ׁשָ ִמּמָ

ים קֹוְרִאים ָלֶהם ְנִציבּות ַמְעַין ַמִים. ְוָהֲאָנשִׁ 
ן ָיִאיר.שֶׁ  ְנָחס ּבֶ י ּפִ  ל ַרּבִ

  

ָנַטע  .320 ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ָחמּו, ַמה ֲעַבד קּוְדׁשָ
י ִאיָלָנא   א, ְוָלא ּדַ ָאה ָאְרָחא ּדָ ין ִאיָלִנין, ַזּכָ ִאיּלֵ
ִריָסן ַעְנִפין   ָלָתא ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ּפְ א ּתְ ֲחָדא, ֶאּלָ

ִרי א ּבְ ְך הּוא. ְיֵהא ַרֲעָוא  ְלָכל ְסָטר, ֲעַבד ָלן קּוְדׁשָ
ין,   ָלא ִיְתֲעדּון ְלָעְלָמא ִאיָלִנין ִאּלֵ ַמָיא, ּדְ י ׁשְ ַקּמֵ
ן,   ּמָ א ְוַעד יֹוָמא ַקְייִמין ּתַ ְוָדא ַמְעָייָנא, ֵמֲאָתר ּדָ
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א, ְנִציבוּ  ֵני ָנׁשָ א. ּוְקָראן לֹון ּבְ ַמּיָ   ְוַההּוא ַמַעְייָנא ּדְ
ן ָיִאיר. ְנָחס ּבֶ י ּפִ ִרּבִ  (חסר וזהו)  )(ע''כ  ּדְ

ְמעֹון ְוָאַמר, .321 י ׁשִ ַתח ַרּבִ (בראשית  ּפָ
ים ְוֶאת  לג) ׁשִ א ֶאת ֵעיָניו ַויְַּרא ֶאת ַהּנָ ָ ׂשּ ַויִּ

ְך ַויֹּאַמר ַהְיָלִדים   ה ּלָ ַהְיָלִדים ַויֹּאֶמר ִמי ֵאּלֶ
ר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת  ָך. ּבֹא ּוְרֵאה, ֲאׁשֶ ַעְבּדֶ
ע ָנַתן  ו ָהָרׁשָ ים,  אֹותֹו ֵעׂשָ ׁשִ ּנָ ֵעינֹו ְלַעיֵּן ּבַ

ָפחֹות  ם ׁשְ ּקּוָניו. ׂשָ ּוִבְגָללֹו ִהְתִקין ַיֲעקֹב ּתִ
ֲחׁשּוִבים  ִדיָמה, ּוְבֵניֶהם ְלָאחֹור, ׁשֶ ִמּקָ
יֹוֵתר. ֵלָאה ַאֲחֵריֶהם, ּוָבֶניָה ֵמָאחֹור. ַאַחר 

ְך יֹוֵסף, וְ  ַאֲחֶריָה ָרֵחל, ְוהּוא ָעַבר ּכָ
 ִלְפֵניֶהם.

  

תַ  .321 ְמעֹון ְוָאַמר, ּפָ י ׁשִ א   (בראשית לג)  ח ַרּבִ ָ ׂשּ ַוּיִ
ים ְוֶאת ַהְיָלִדים ַוּיֹאֶמר ִמי   ׁשִ ְרא ֶאת ַהּנָ ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ
ר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת   ְך ַוּיֹאַמר ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ה ּלָ ֵאּלֶ

א ֲחֵזי, הַ  ָך. ּתָ ו, ָיִהיב ֵעינֹוי  ַעְבּדֶ ֵעׂשָ ע ּדְ הּוא ָרׁשָ
יָנא ַעל יקּונֹוי. ַיֲעקֹב,   ְלַעּיְ ין, ּוְבִגיֵניּה ַאְתִקין ּתִ ָנׁשִ

יבּו   ָחׁשִ ַקְדִמיָתא, ּוְבֵניהֹון ְלָבַתר, ּדְ ָפחֹות ּבְ י ׁשְ ּוִ ׁשַ
ְתַרְייהּו, ּוְבָנָהא ְלָבַתר. ְלָבַתר   יר. ֵלָאה ֲאּבַ ַיּתִ

 ל, ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם.יֹוֵסף, ּוַבְתָרה ָרחֵ 

ּתַ  .322 ם ִהׁשְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ תּוב?  ּכְ ֲחוּו, ַמה ּכָ
ה ְוַיְלֵדיֶהן  ָפחֹות ֵהּנָ ְ ןָ◌ ַהׁשּ ׁשְ ּגַ ַוּתִ
ם   ׁש ּגַ ּגַ תּוב, ַוּתִ ְך ּכָ ֲחֶויןָ◌. ְוַאַחר ּכָ ּתַ ׁשְ ַוּתִ
ׁש יֹוֵסף   ֲחוּו ְוַאַחר ִנּגַ ּתַ ׁשְ ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַויִּ

ֲהֵרי יֹוֵסף ְלָאחֹור ָהָיה, ְוָרֵחל ְוָרֵחל ְוגֹו'. וַ 
א יק  ְלָפָניו! ֶאּלָ ן ָאהּוב, ַצּדִ ן טֹוב, ּבֵ ּבֵ

ל אֹותֹו  ָרָאה ֵעינֹו ׁשֶ יָון ׁשֶ ָהעֹוָלם, יֹוֵסף. ּכֵ
ַחד ַעל ִאּמֹו. ָיָצא  ים, ּפָ ׁשִ ּנָ ל ּבַ ּכֵ ע ִמְסּתַ ָרׁשָ
ה ָעֶליהָ    ֵמַאֲחֶריָה ּוָפַרׂש ְזרֹועֹוָתיו ְוגּופֹו ְוִכּסָ

ע ֵעינֹו ְבִאּמֹו. ן אֹותֹו ָרׁשָ ּלֹא ִיּתֵ ֵדי ׁשֶ ה   ּכְ ּמָ ּכַ
ה ָעֶליָה,  ׁש ַאּמֹות ְלָכל ַצד, ְוִכּסָ ל? ׁשֵ ּדֵ ִהְתּגַ
לֹט   ע ִלׁשְ ל אֹותֹו ָרׁשָ ְולֹא ָיְכָלה ֵעינֹו ׁשֶ

 ָעֶליָה. 

  

ִתיב.  .322 הֹון, ַמה ּכְ ּלְ ד ְסִגידּו ּכֻ (בראשית   ּכַ
ְ  לג) ָנה ַהׁשּ ׁשְ ּגַ ֲחִויןָ◌.  ַוּתִ ּתַ ׁשְ ה ְוַיְלֵדיֶהן ַוּתִ ָפחֹות ֵהּנָ

ֲחוּו  ּוְלָבתַ  ּתַ ם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ְוִיׁשְ ׁש ּגַ ּגַ ִתיב, ַוּתִ ר ּכְ
ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ְוגֹו'. ְוָהא יֹוֵסף ְלַבְתַרְייָתא   ְוַאַחר ִנּגַ
ָרא   ָרא ָטָבא, ּבְ א ּבְ יּה. ֶאּלָ ֲהָוה, ְוָרֵחל ְלַקּמֵ

יָקא ָחָמא ֵעיֵניּה   ְרִחיָמא, ַצּדִ יָון ּדְ ָעְלָמא, יֹוֵסף, ּכֵ ּדְ
ַההוּ  יּה,  ּדְ ִחיל ַעל ִאּמֵ ין, ּדָ ָנׁשִ ל ּבְ ּכַ ע ִמְסּתָ א ָרׁשָ

י ֲעָלּה,   רֹועֹוי ְוגּוֵפיּה, ְוַכּסֵ ְתָרּה, ּוָפִריׂש ּדְ ָנִפיק ֵמֲאּבַ
ה   ּמָ יּה. ּכַ ִאּמֵ ע ֵעינֹוי ּבְ ן ַההּוא ָרׁשָ ָלא ִיּתֵ ִגין ּדְ ּבְ

ין ְלָכל ְסָטר, ְוָחָפא ָעָלּה, ְוָלא  ִאְתְסֵגי  ית ַאּמִ , ׁשִ
ָטָאה ָעָלּה. ָיכִ  ּלְ ע ְלׁשַ ַההּוא ָרׁשָ  יל ֵעיֵניּה ּדְ

א ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו. ֵעינֹו  .323 ָ ׂשּ מֹו ֶזה, ַויִּ ּכְ
תּוב, אֹוָתּה ַעִין ָרָעה (ְׁשֵּתי ֵעיַנִים ָהיָה  ּכָ

ל   זֹוֵקף. ֶאָּלא ְּבָׁשָעה) ּכֵ ָרָצה ְלִהְסּתַ ׁשֶ
ָרֵאל ׁשֵֹכן ִלשְׁ  ָבָטיו. ֲעֵליֶהם. ַויְַּרא ֶאת ִיׂשְ

ֶבט יֹוֵסף ָהָיה  א ׁשֵ ָבָטיו? ֶאּלָ ַמה זֶּה ׁשֵֹכן ִלׁשְ
ּלֹא  ֶבט יֹוֵסף ׁשֶ ְנָיִמין. ׁשֵ ֶבט ּבִ ם ְוׁשֵ ׁשָ

תּוב ּכָ ֶהם ַעִין ָהָרע, ׁשֶ (שם  ׁשֹוֶלֶטת ּבָ
ן ּפָֹרת יֹוֵסף. ַמה  מט) ן ּפָֹרת יֹוֵסף?  ּבֵ זֶּה ּבֵ

ן פֹּ  ל ְלַכּסֹות ַעל ִאּמֹו. ּבֵ ּדֵ ִהְתּגַ ָרת ֲעֵלי ׁשֶ
ֶבט  ְלָטה ּבֹו ַעִין ָהָרע. ׁשֵ ּלֹא ׁשָ ָעִין, ׁשֶ

  

א  .323 ַגְווָנא ּדָ ְלָעם ֶאת ֵעיָניו, ֵעינֹו  ּכְ א ּבִ ָ ׂשּ , ַוּיִ
א  יׁשָ ִתיב, ַההּוא ֵעיָנא ּבִ (תרין עיינין הוי זקיף, אלא   ּכְ

ְרא ֶאת   בשעתא)  ָלא ָעַלְייהּו. ַוּיַ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ּבָ ּדְ
ָרֵאל ׁשֹוֵכן  א  ִיׂשְ ָבָטיו. ֶאּלָ ָבָטיו. ַמהּו ׁשֹוֵכן ִלׁשְ ִלׁשְ

מָּ  יֹוֵסף ֲהָוה ּתַ ְבָטא ּדְ ְבָטא  ׁשִ ִבְנָיִמין. ׁשִ ְבָטא ּדְ ן, ְוׁשִ
א,   יׁשָ הּו ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבְ ָלא ׁשַ יֹוֵסף, ּדְ ּדְ

יב,  ְכּתִ ן   (בראשית מט) ּדִ ן ּפֹוָרת יֹוֵסף. ַמאן ּבֵ ּבֵ
ָאה עַ  ִאְתְסֵגי ְלַכּסָ ן ּפֹוָרת ֲעֵלי  ּפֹוָרת. ּדְ יּה. ּבֵ ל ִאּמֵ
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תּוב ּבוֹ  ּכָ ְנָיִמין, ׁשֶ ֵתָפיו   (דברים לג) ּבִ ּוֵבין ּכְ
ּכֹן ָלֶבַטח. ַמה זֶּה ָלֶבַטח?  ֵכן. ְוָכתּוב ִיׁשְ ׁשָ

ּלֹא פֹוֵחד מֵ  ָגִעים ׁשֶ ַעִין ָהָרע ְולֹא פֹוֵחד ִמּפְ
 ָרִעים. 

א. יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ָלא ׁשַ ְבָטא   ָעִין, ּדְ ׁשִ
יהּ  יב ּבֵ ְכּתִ ִבְנָיִמין, ּדִ ֵכן.   (דברים לג)  ּדְ ֵתָפיו ׁשָ ּוֵבין ּכְ

ּכֹון ָלֶבַטח. ַמאי ָלֶבַטח.   (דברים לג) ּוְכִתיב ִיׁשְ
חִ  א, ְוָלא ּדָ יׁשָ ִחיל ֵמֵעיָנא ּבִ ָלא ּדָ ָגִעין  ּדְ יל ִמּפְ

ין.  יׁשִ  ּבִ
ע, ֲאִני ַאֲעִביר חֹוָמה   .324 ָאַמר אֹותֹו ָרׁשָ

ִריְך.   זוֹ  ּצָ מֹו ׁשֶ ל ּכְ ּכֵ ּלֹא ַתֲעֹמד, ַוֲאִני ֶאְסּתַ ׁשֶ
ע   ַעִין אֹותֹו ָרׁשָ ם, ָרֲאָתה ׁשֶ ָרֵחל ָהְיָתה ׁשָ
ה   ָתה? ָיְצָאה ּוָפְרׂשָ יק. ֶמה ָעׂשְ נּוָנה ְלַהזִּ ׁשְ

ֶניָה. ֶזהּו ְכָנֶפיָה ֲעֵלי ָתה ַעל ּבָ ֶהם ְוִכּסְ
א ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו וַ  ָ ׂשּ תּוב ַויִּ ּכָ יְַּרא ֶאת ׁשֶ

ָרֲאָתה רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ַעִין  יָון ׁשֶ ָרֵאל. ּכֵ ִיׂשְ
נּוָנה, ִמיָּד  ִהי ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים. ַעל  -ׁשְ ַוּתְ

ָתה  ה ְכָנֶפיָה ְוִכּסְ ְרׂשָ ּפָ ָרֵאל. ׁשֶ ִמי? ַעל ִיׂשְ
ע ְלָאחֹור.עֲ  ב אֹותֹו ָרׁשָ  ֵליֶהם, ּוִמיָּד ׁשָ

  

ע, ֲאנָ  .324 א,  ָאַמר ַההּוא ָרׁשָ ר ׁשּוָרה ּדָ א ַאְעּבָ
ָקא ָיאּות. ָרֵחל   ּדְ ל ּכַ ּכַ ים, ַוֲאָנא ִאְסּתָ ָלא ִאְתְקּיָ ּדְ
ָנא   ּנְ ע ְמׁשַ ַההּוא ָרׁשָ ֵעיָנא ּדְ ן, ָחָמאת ּדְ ּמָ ֲהַות ּתַ

א, ַמה ַעְבַדת.  ְדָפָהא  ְלַאְבָאׁשָ ת ּגַ ַנְפַקת ּוְפִריׁשַ
ָרָהא. ֲהָדא הּוא ִד  ְכִתיב  ָעַלְייהּו, ְוַחָפאת ַעל ּבְ

יָון   ָרֵאל. ּכֵ ְרא ֶאת ִיׂשְ א ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ַוּיִ
ִהי   ד ַוּתְ ָנא, ִמּיַ ּנְ א, ֵעיָנא ְמׁשַ קּוְדׁשָ ָחָמא רּוַח ּדְ ּדְ

ָפִריׂש  ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים. ַעל ַמאן. ַעל ִיׂשְ  ָרֵאל. ּדְ
ע  ב ַההּוא ָרׁשָ ד ּתָ א ֲעֵליהֹון. ּוִמּיַ ְדּפֹוי, ְוָחּפָ   ּגַ

 ַלֲאחֹוָרא.
ה ַעל ִאּמֹו. ְוָכֵעת  .325 ּסָ ן ּכִ ַהְתָחָלה ַהּבֵ ּבַ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָנּה. ָאַמר ַהּקָ ה ַעל ּבְ ָהֵאם ְמַכּסָ
ה ַעל ָרֵחל   ּסָ הּוא ּכִ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ הּוא, ּבְ
ע  ל אֹותֹו ָרׁשָ לֹט ָהַעִין ׁשֶ ּלֹא ִתׁשְ ִאּמֹו ׁשֶ

ּתָ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶרת ֹבא ַעִין ָרָעה ַאחֶ ָעֶליָה, ַחיֶּיָך ּבְ
ַני   ֶניָך ְוַעל ּבָ ל ַעל ּבָ ּכֵ ה   -ְלִהְסּתַ ַכּסֶ ָך ּתְ ִאּמְ

ָך  יָת ַעל ִאּמְ ּסִ ה ּכִ ָך  -ֲעֵליֶהם. ַאּתָ ִאּמְ
ה ָעֶליָך.  ַכּסֶ  ּתְ

  

א   .325 ּתָ ָרא ָחָפא ַעל ִאֵמיּה. ְוַהׁשְ ַקְדִמיָתא ּבְ ּבְ
א בְּ  ָרא. ָאַמר קּוְדׁשָ א ָחָפאת ַעל ּבְ ִריְך הּוא,  ִאיּמָ

ַההִ  ָלא  ּבְ יּה, ּדְ ָחָפא ִאיהּו ַעל ָרֵחל ִאּמֵ ֲעָתא ּדְ יא ׁשַ
ֲעָתא   ׁשַ יָך, ּבְ ע ָעָלּה, ַחּיֶ ַההּוא ָרׁשָ לֹוט ֵעיָנא ּדְ ִיׁשְ
ֶנָך ְוַעל   ָלא ַעל ּבָ ּכְ א ַאֲחָרא ְלִאְסּתַ יׁשָ ֵייֵתי ֵעיָנא ּבִ ּדְ

י ָעַלְייהּו. ַאּתְ ָחפִּ  ָחּפֵ ְך ּתֵ ַני, ִאּמָ ְך, ִאמָּ ּבְ ְך  ית ַעל ִאּמָ
י   ָחּפֵ ְך ּתֵ ְך, ִאּמָ ית ַעל ִאּמָ י ָעַלְייהּו. ַאּתְ ָחּפִ ָחּפֵ ּתֵ

 ֲעָלְך.
ים.  .326 ׁשִ א ֶאת ֵעיָניו ַויְַּרא ֶאת ַהּנָ ָ ׂשּ ַויִּ

יֹום  סֹוד ַהָחְכָמה, ּבְ סּוק ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ ּפָ
ִדין,  ֵני ָהעֹוָלם עֹוְמִדים ּבְ ּבְ ּפּוִרים, ׁשֶ ַהּכִ

ִבים בִּ ְויִ  ָרֵאל ׁשָ דֹוׁש  ׂשְ ְתׁשּוָבה ִלְפֵני ַהּקָ
ר ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם. ְואֹותֹו  רּוְך הּוא ְלַכּפֵ ּבָ
ד  ב ְלַאּבֵ חֹוׁשֵ ְמַקְטֵרג עֹוֵמד ֲעֵליֶהם, ׁשֶ
אֹוָתם ַעל ֲחָטֵאיֶהם, ׁשֹוְלִחים לֹו אֹותֹו 

תּוב י ָאַמר  (בראשית לב) ּדֹורֹון, ְוָאז ּכָ ּכִ
ָרה ָפנָ  ְנָחה ַההֶֹלֶכת ְלָפָני. ַאַחר יו ֲאַכּפְ ּמִ ּבַ

  

ים. ַהאי ְקָרא,   .326 ׁשִ ְרא ֶאת ַהּנָ א ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ַוּיִ
ְבֵני   ִכּפּוֵרי, ּדִ יֹוָמא ּדְ ַמר, ּבְ ָחְכְמָתא ִאּתְ ָרָזא ּדְ ּבְ

א  ימֵ ָעְלָמא ַקיְ  ִתּיּוְבּתָ ְייִבין ּבְ ָרֵאל ּתַ ִדיָנא, ְוִיׂשְ י ּבְ
ָרא ַעל חֹוַבְייהּו.   ִריְך הּוא, ְלַכּפְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ַקּמֵ
יב ְלאֹוָבָדא   ָחׁשִ יָמא ָעַלְייהּו, ּדְ ְוַההּוא ְמַקְטְרָגא ַקּיְ
ְלֵחי ֵליּה ַההּוא ּדֹורֹוָנא, ּוְכֵדין   לֹון ַעל חֹוַבְייהּו, ׁשַ

ִתיב, ְנָחה   שית לג) ברא( ּכְ ּמִ ָרה ָפָניו ּבַ י ָאַמר ֲאַכּפְ ּכִ
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ְך   ל אֹותֹו ְמַקְטֵרג ַהּדֹורֹון, ִמְתַהּפֵ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ
 ָלֶהם ְלָסֵנגֹור. 

ל ַההּוא ְמַקְטְרָגא   ְמַקּבֵ ַההֹוֶלֶכת ְלָפַני. ְלָבַתר ּדִ
יגֹוָרא.  ְך ְלהּו ַסּנֵ  ְלַההּוא ּדֹורֹוָנא, ִאְתַהּפָ

ם  .327 ּלָ ָרֵאל ּכֻ ף ְורֹוֶאה ֶאת ִיׂשְ ּקֵ ִמְזּדַ
ים, ְיֵחֵפי ַרְגַלִים. רֹוֶאה ָנשִׁ  ם, רֹוֶאה יִמְתַעּנִ

ים  ם ְנִקיִּ ּלָ ַתֲעִנית, ּכֻ ם ּבְ ּלָ ִתינֹוקֹות, ּכֻ
ם ָקדֹוׁש ָלְך.  ְך. ׁשֵ ה ּלָ יֹון. ַויֹּאֶמר ִמי ֵאּלֶ ִנּקָ ּבְ
ינֹוקֹות, ְואֹוֵמר,  ְך. ׁשֹוֵאל ַעל ַהּתִ ה ּלָ ִמי ֵאּלֶ
ָך. ְוִכי  ר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת ַעְבּדֶ ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ

ה ָצִריְך ַלֲהשִׁ  יָון יבוֹ ָלּמָ א ּכֵ  ְכלּום? ֶאּלָ
ְך ָלֶהם  ל אֹותֹו ׁשַֹחד, ִמְתַהּפֵ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ
ָרֵאל  ְלָסֵנגֹור. ֵמִרים ֵעיָניו ְורֹוֶאה ֶאת ִיׂשְ
ְחּדֹו ֵהם עֹוְמִדים  ְגַלל ּפַ ּבִ ב ׁשֶ מֹו ֶזה, חֹוׁשֵ ּכְ

ְך.  ּכָ

  

הּו ִמְתַעָנן   .327 ּלְ ָרֵאל, ּכֻ ָזִקיף ְוָחֵמי לֹון ְלִיׂשְ
ַתעֲ  הּו  ּבְ ּלְ ין, ָחֵמי ַיּנּוִקין, ּכֻ ִניָתא, ְיֵחֵפי ַרְגִלין. ָחֵמי ָנׁשִ

הוּ  ּלְ ַתֲעִניָתא, ּכֻ ַנְקיּו.   (דף ר''ג ע''א)  ּבְ ים ּבְ ְנִקּיִ
ה   א ָלְך. ִמי ֵאּלֶ יׁשָ ָמא ַקּדִ ה ָלְך. ׁשְ ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאּלֶ

ר חָ  ִאיל ַעל ַיּנּוֵקי, ְוָאַמר ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ַנן  ָלְך. ׁשָ
ָך. ְוִכי ֲאַמאי ִאְצְטִריְך ְלָאָתָבא  אֱ  לִֹהים ֶאת ַעְבּדֶ

ל ַההּוא ׁשֹוַחד,   ְמַקּבֵ יָון ּדִ א ּכֵ לּום. ֶאּלָ ֵליּה ּכְ
ָרֵאל   ְך ְלהּו ַסֵניגֹור. ָזִקיף ֵעינֹוי, ְוָחֵמי לֹון ְלִיׂשְ ִאְתַהּפָ

יֵליּה ִאיּנוּ  ִחילּו ּדִ ְבִגין ּדְ יב ּדִ א, ָחׁשִ ַגְווָנא ּדָ ִמין  ן ַקְיי ּכְ
ְך.  ּכַ

ינֹוקֹות, ְואֹוֵמר ִמי  .328 ׁשֹוֵאל ַעל ַהּתִ
ְך. ה ּלָ ַמה  (ְוָאַמר ְּבֶדֶר� ִנְסָּתר ַהְיָלִדים) ֵאּלֶ

ם  א ָאַמר, ֵמיָלא ַאּתֶ ְך? ֶאּלָ ה ּלָ זֶּה ִמי ֵאּלֶ
ינֹוקֹות  ֶלְך, ֲאָבל ּתִ ֲחָטאֶתם ִלְפֵני ַהּמֶ ׁשֶ

ְך?  ְך? ִמי ֵאלֶּ ֵאּלּו ַמּדּוַע עֹוְמִדים ּכָ ה ּלָ
ַויֹּאַמר ַהְיָלִדים. רּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת, ְוַעל 
ֶדֶרְך  ֶזה ַטַעם ָזקּוף. ַויֹּאַמר ַהְיָלִדים, ּבְ
ָך. ְוִכי  ר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת ַעְבּדֶ ר, ֲאׁשֶ ִנְסּתָ
א רּוַח  ָך? ֶאּלָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָאְמָרה ֶאת ַעְבּדֶ

ה אוֹ  ּלֹא ָתם ּתִ ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת: ֵאּלֶ ינֹוקֹות ׁשֶ
ָחְטאּו ְולֹא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא, ּוְמָסָרם  
ָך ְוָהַרג  ּלְ ַיד ַהְמֻמּנֶה ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ִלי ֵחְטא, ּכְ (קהלת  אֹוָתם ּבְ
ָך. ד) ֵקיֶהם ּכַֹח. ְוֶזהּו ֶאת ַעְבּדֶ  ּוִמיַּד עֹׁשְ

  

ִאיל ַעל  .328 ה ָלְך.ַיּנּוֵקי, ְואָ ׁשָ (ואמר   ַמר ִמי ֵאּלֶ
א ָאַמר,   באורח סתים הילדים)  ה ָלְך. ֶאּלָ ַמהּו ִמי ֵאּלֶ

ין ַיּנּוֵקי,   א. ֲאָבל ִאּלֵ י ַמְלּכָ ַחְבּתּון ַקּמֵ יַנח ַאּתּון ּדְ ּתִ
ה ָלְך. ַוּיֹאַמר ַהְיָלִדים,   ֲאַמאי ַקְייִמין ָהִכי, ִמי ֵאּלֶ

א ָאַמר, וְ  א ָזִקירּוַח ֻקְדׁשָ ף ַטֲעָמא. ַוּיֹאַמר  ַעל ּדָ
ר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת   אַֹרח ָסִתים ֲאׁשֶ ַהְיָלִדים. ּבְ
א   ָך. ֶאּלָ ָך, ְוִכי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָאַמר ֶאת ַעְבּדֶ ַעְבּדֶ
ָלא ָחאבּו,   ין ִאיּנּון ַיּנּוֵקי ּדְ א ָאַמר, ִאּלֵ רּוַח ֻקְדׁשָ

ֶחְטָאה, ּוָמַסר  א  לֹון קּוְדׁשָ  ְוָלא ָטִעימּו ַטֲעָמא ּדְ
יָלְך, ְוָקִטיל לֹון   ַההּוא ְמָמָנא ּדִ יָדא ּדְ ִריְך הּוא, ּבִ ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָלא חֹוָבא, ּכְ ּוִמּיַד   (קהלת ד) ּבְ
ָך.  ֵקיֶהם ּכַֹח. ְוָדא הּוא ֶאת ַעְבּדֶ  עֹוׁשְ

ינֹוקֹות, ִמיָּד  .329 ַמע ֵמאֹוָתם ּתִ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ּכֵ
דֹושׁ  ֹוֵמר: ִרּבֹון הּוא ְוא- רּוךְ בָּ -עֹוֶלה ַלּקָ

ין  ִדין ֱאֶמת, ְוִאם ַהּדִ ָרֶכיָך ּבְ ל ּדְ ָהעֹוָלם, ּכָ
ְגַלל ֲחָטֵאיֶהם ֵהם,   ָרֵאל ּבִ ׁשֹוֶרה ַעל ִיׂשְ
ה  ּלֹא ָחְטאּו ְלָפֶניָך, ָלּמָ ֶהם ׁשֶ ּלָ ינֹוקֹות ׁשֶ ּתִ
דֹוׁש  ִלי ֵחְטא? ְוַהּקָ ָמַסְרּתָ אֹוָתם ְלָהְרָגם ּבְ

  

י   .329 ַמע ֵמִאיּנּון ַיּנּוֵקי, ִמּיַד ָסִליק ְלַגּבֵ ׁשָ יָון ּדְ ּכֵ
ל   ָעְלָמא, ּכָ ִריְך הּוא, ְוָאַמר, ָמאֵריּה ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִדיָנא  ְר ָאְרָחְך ּבְ יָנא ׁשַ ְקׁשֹוט, ְוִאי ּדִ ָיא ַעל  ּדִ
ָלא   ְלהֹון ּדְ ִגין חֹוֵביהֹון ִאיהּו, ַיּנּוִקין ּדִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ָלא   ָחאבּו ְלָקָמְך, ֲאַמאי ַמְסַרת לֹון ְלָקְטָלא לֹון ּבְ
ַכְך, ְוָחס   ִריְך הּוא ָנִטיל ִמּלֹוי ּבְ א ּבְ חֹוָבא. ְוקּוְדׁשָ
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רּוְך הּוא  ָבָר ּבָ ָכְך ְוָחס ֲעֵליֶהם.  לֹוֵקַח ּדְ יו ּבְ
ינֹוקֹות.  ּתִ ָרה ּבַ ָעה ֵאין ַאְסּכָ  ְואֹוָתּה ׁשָ

ֲעתָ  ָרא  ָעַלְייהּו. ְוַהִהיא ׁשַ א, ָלא ֲהִוי ַאְסּכָ
ּתִ   ינֹוקֹות. ּבַ

ְואֹותֹו ְמַקְטֵרג לֹוֵקַח ִקְנָאה ֵמאֹותֹו  .330
ַחת ָיָדיו, ְואֹוֵמר: ְוִכי ִלי ָנַתן  ּתַ ְמֻמּנֶה ׁשֶ
ים   ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ רּוְך הּוא אֹוָתם ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
י ָמַסר   ּלִ ֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות, ּוְלאֹותֹו ְמֻמּנֶה ׁשֶ ּבַ

ּלֹא ּתִ  ִלי ֵחְטא ׁשֶ ָטֲעמּו ַטַעם  ינֹוקֹות ּבְ
ַחת ָידֹו   ֵחְטא?! ִמיָּד הֹוֵלְך ְלהֹוִציָאם ִמּתַ
ים לֹו ְואֹוֵמר  ֶהם. ְוַעל ֶזה ַמְקּדִ לֹט ּבָ ְולֹא ִיׁשְ
ָך.  ר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת ַעְבּדֶ לֹו, ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ

ָאה. וּ  ִלי ֵחְטא ּוְבִלי ַחּטָ ָך, ּבְ ְכֵדי ְלאֹותֹו ַעְבּדֶ
ַבח לַ  ּלֹא ִיְהֶיה ׁשֶ ּנּו, ׁשֶ ּלֹו יֹוֵתר ִמּמֶ ְמֻמּנֶה ׁשֶ

 רֹוֶצה ְלהֹוִציָאם ִמיָּדֹו. 

  

ְוַההּוא ְמַקְטְרָגא ָנִטיל ִקְנָאה ֵמַההּוא ְמָמָנא   .330
ִריְך   א ּבְ ְתחֹות ְיֵדיּה. ָאַמר, ְוִכי ִלי ָיִהיב קּוְדׁשָ ּדִ

ֶחְטאִ  ן ּבְ ׁשָ ִמְתַלּבְ ין ְוחֹוִבין, ּוְלַההּוא  הּוא ִאיּנּון ּדְ
ָלא ַטֲעמּון  ְממָ  ָלא חֹוָבא, ּדְ יִלי ָמַסר ַיּנּוִקין ּבְ ָנא ּדִ

חֹות   ָקא לֹון ִמּתְ ד ָאַזל ְלַאּפָ חֹוָבה. ִמּיַ ַטֲעָמא ּדְ
ים ֵליּה ְוָאַמר   א ַאְקּדִ הּו. ְוַעל ּדָ לֹוט ּבְ ְיֵדיּה, ְוָלא ִיׁשְ

ר ָחַנן ֱאלִֹהים  ָך.  ֵליּה, ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ֶאת ַעְבּדֶ
ָאה. ּוְבִגין  ְלַההּוא ַעְבּדֶ  ָלא חֹוָבא ּוְבָלא ַחּטָ ָך, ּבְ

ָעא   יּה, ּבָ יר ִמּנֵ יֵליּה ַיּתִ ָמָנא ּדִ ָבָחא ַלּמְ ָלא ְיֵהא ׁשְ ּדְ
ָקא לֹון ִמן ְידֹוי.   ְלַאּפָ

יֹום ֶזה  .331 ָרֵאל ּבְ ִפּלֹות ִיׂשְ עֹולֹות ּתְ ׁשֶ ּכְ
רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ תּוב? ְוהּוא ִלְפֵני ַהּקָ א, ַמה ּכָ

ִלְפֵניֶהם. ֲהֵרי רּוַח ַהּקֶֹדׁש עֹוֶבֶרת  ָעַבר 
ַוַּיֲעֹבר  (מיכה ב) (ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ִלְפֵניֶהם,

אי ָעַבר ִלְפֵניֶהם.  ַמְלָּכם ִלְפֵניֶהם) ְוהּוא ַוּדַ
ָעִמים, רּוַח ַהּקֶֹדׁש   ַבע ּפְ חּו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ ַויִּ

ָעִמ  ַבע ּפְ י ַמְעָלה ׁשֶ ים  ִהְקִטיָנה ַעְצָמּה ְלַגּבֵ
ָעָליו,  ּמֵ ָרגֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ַבע ּדְ י ׁשֶ ְלַגּבֵ
ל ֶאָחד  ְוִהְקִטיָנה ַעְצָמּה ִלְכלֹל אֹוָתם ִעּמֹו ּכָ

ת  ְואֶ  ְרּגַ ּתֹו ַעד ָאִחיו, ְלאֹוָתּה ּדַ ׁשְ ָחד. ַעד ּגִ
ן  ן ּוַבת. ּבֵ ֲהֵרי ֵהם ּבֵ (שמות  -ָהַרֲחִמים, ׁשֶ

ת   ד) ָרֵאל. ּבַ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ ָרֵאל. כְּ   -ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ
ָתה ַהְקָטַנת ַעְצָמּה, ַעד   רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָעׂשְ

ּתֹו.  ׁשְ  ּגִ

  

ִקין ְצלֹוִתין ּדְ  .331 ד ַסּלְ י  ּכַ א ַקּמֵ יֹוָמא ּדָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ִתיב  ִריְך הּוא, ַמה ּכְ א ּבְ ְוהּוא   (בראשית לג) קּוְדׁשָ

ר   א ַאְעּבָ ָעַבר ִלְפֵניֶהם. ָהא רּוַח קּוְדׁשָ
ויעבור מלכם   (מיכה ב) (כמה דאת אמר ְייהּו, ְלָקמַ 

חּו ַאְרָצה   לפניהם)  ּתַ אי ָעַבר ִלְפֵניֶהם. ַוִיׁשְ ְוהּוא ַוּדַ
ַבע פְּ  י  ׁשֶ ְרֵמיּה ְלַגּבֵ א, ַאְזַער ּגַ ָעִמים, רּוַח קּוְדׁשָ

ָעֵליּה, ְוַאְקִטין   ִאין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ י ז' ּדַ א ז' ִזְמִנין, ְלַגּבֵ ֵעיּלָ
ְרֵמיהּ  ּתֹו  ּגַ ׁשְ ל ַחד ְוָחד. ַעד ּגִ יּה ּכָ , ְלַאְכְלָלא לֹון ִעּמֵ

ן וּ  ָהא ּבֵ ַרֲחֵמי, ּדְ א ּדְ ְרּגָ ַבת  ַעד ָאִחיו, ְלַההּוא ּדַ
ן, ֶנֶסת   (שמות ד)  ִאיּנּון. ּבֵ ת, ּכְ ָרֵאל. ּבַ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּבְ

ַגְרֵמיּה, ַעד   א ָעִביד ַאְזִעירּו ּדְ ָרֵאל. רּוַח קּוְדׁשָ ִיׂשְ
ׁשְ   ּתֹו. ּגִ

ּנּו ְוהֹוִדיַע   .332 ַבע ִמּמֶ יַע ֵאָליו, ּתָ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ה,  ֵניֶהם ְלַמּטָ ֵניֶהם ִנְכָנִסים  לֹו ַצַער ּבְ ּוׁשְ

ּפּוִרים, ֵאם  ל יֹום ַהּכִ נּוז ׁשֶ ְלֵהיָכל ָטִמיר ּגָ
ר ָלֶהם,   ָרֵאל ְלַכּפֵ ֶהם, ְותֹוְבִעים ַעל ִיׂשְ ּלָ ׁשֶ

תּוב ר  כִּ  (ויקרא טז) ְוָאז ּכָ י ַביֹּום ַהזֶּה ְיַכּפֵ
ר ֲעֵליֶכם   ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ְוגֹו'. ֲאַכּפֵ

א יְ  ר ֲעֵליֶכם.לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ  ַכּפֵ

  

ַבע ִמיֵניּה, ְואֹוַדע ֵליּה   .332 יּה, ּתָ ָמָטא ְלַגּבֵ יָון ּדְ ּכֵ
א. ְוַתְרַווְייהּו ָעאִלין ְלֵהיָכָלא   ְבַנְייהּו ְלַתּתָ ַצֲעָרא ּדִ

ְלהֹון,  ְטִמ  א ּדִ ּפּוִרים, ִאיּמָ יֹום ַהּכִ ִניָזא ּדְ יָרא ּגְ
ָרא לֹון,   ָרֵאל ְלַכּפְ ִתיב ְוַתְבִעין ַעל ִיׂשְ ֵדין ּכְ (ויקרא   ּכְ

ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ְוגֹו'.   טז)  ה ְיַכּפֵ י ַביֹום ַהּזֶ ּכִ
ר ֲעֵליֶכם.  א ְיַכּפֵ ִתיב, ֶאּלָ ר ֲעֵליֶכם ָלא ּכְ  ֲאַכּפֵ
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ל ְוָכעֵ  .333 ת ַהְיָלִדים, ֲחָכִמים ֵאּלּו ׁשֶ
רּוְך הּוא ָנַתן ָלֶהם סֹודֹות   דֹוׁש ּבָ אן, ַהּקָ ּכָ

ֶהם ַהּתֹוָרה לְ  ר ּבָ ִהְתַעּטֵ
ן ּקֵ ֶהם, ַעִין ָרָעה לֹא  (ּוְלִהְׁשַּתֵּדל) ּוְלִהְתּתַ ּבָ

ְגַלל ַעִין טֹוָבה, רּוַח  ׁשֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם ּבִ
ְנָחס   י ּפִ ל ַרּבִ א ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ֹוָרה ֲעֵליֶהם. ּבָ ׁשּ ׁשֶ

קֹו. ָאַמר, ִאְלָמֵלא לֹא  ְנָחס ּוְנׁשָ י ּפִ ַרּבִ
ֶדֶרְך זֹו ֶאלָּ  ָבִרים ֵאּלּו  ָבאִתי ּבְ ֹמע ּדְ  -א ִלׁשְ

אִתי ֵאֶליָך. ּבָ ֶרְך זֹו ׁשֶ ֵרי ּדֶ י ִלי. ַאׁשְ  ּדַ

  

ָהָכא,   .333 יִמין ּדְ ין ַחּכִ א ַהְיָלִדים, ִאּלֵ ּתָ ְוַהׁשְ
א בְּ  אֹוַרְייָתא,  קּוְדׁשָ ִריְך הּוא ָיַהב לֹון ָרִזין ּדְ

הּו,  ָרא ּבְ ָלא ְלִאְתַעּטְ ְכּלְ ּתַ (נ''א   ּוְלִאׁשְ

ְלָטא ָעַלְייהּו,   ולאשתדלא) א ָלא ׁשַ יׁשָ הּו. ֵעיָנא ּבִ ּבְ
ְרָיא   ׁשַ ְנָחס, ּדְ י ּפִ ִרּבִ א ּדְ ִגין ֵעיָנא ָטָבא, רּוַח קּוְדׁשָ ּבְ

ְנחָ  י ּפִ ֵקיּה. ָאַמר, ִאְלָמֵלא  ָעַלְייהּו. ָאָתא ִרּבִ ס ּוְנׁשָ
א לְ  א, ֶאּלָ ין,  ָלא ֲאֵתיָנא ָאְרָחא ּדָ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ ִמׁשְ

ְך. ָאֵתיָנא ְלַגּבָ א ּדְ ָאה ָאְרָחא ּדָ י ִלי. ַזּכָ  ּדַ
ים   .334 ִהְסּכִ אן, ׁשֶ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ה.  לֹׁשָ א ׁשְ נּו. ְולֹא ַדי ִאיָלן ֶאָחד, ֶאּלָ ִאּתָ
מּות ֶעְליֹוָנה ִהיא ֶאל אֹותֹו אֲ  ָבל ַמְעָין ֶזה ּדְ

ה ִאיָלנֹות ֵאּלּו, ַמְעָין  לֹׁשָ ָטִמיר ְוָגנּוז. ׁשְ
ָבנֹון,  ְקָרִאים ַאְרֵזי ָהּלְ ּנִ ה ֲאָרִזים ֵהם ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ
דֹוִלים, סֹוד   ה ִאיָלנֹות ּגְ לֹׁשָ מּות ׁשְ ְוֵהם ּדְ

ֶזה ֻּדְגַמת  (ֶׁשִהְסִּכים ִעָּמנּו. ַמְעָין ָהָאבֹות.
�ָׁשה ִאיָלנֹות אֹותֹו ַמְעָין ֶעְליֹון ֶׁשָּטִמיר ְוָגנּוז. ְׁש 

ֵהם ְּדמּות ֶׁשל ְׁש�ָׁשה ִאיָלנֹות ְּגדֹוִלים, סֹוד 
ָעה. ָהָאבֹות) אֹוָתּה ׁשָ ֵרי ֶחְלֵקנּו ּבְ  ַאׁשְ

  

ָנא.   .334 ם ִעּמָ ּכַ ִאְסּתָ ִריְך הּוא ָהָכא, ּדְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
י א,   ְוָלא ּדַ ַלת. ֲאָבל ַמְעָייָנא ּדָ א ּתְ ִאיָלָנא ַחד, ֶאּלָ

ּיוּ  ָטִמיר  ּדִ י ַההּוא ַמְעָייָנא ּדְ ָאה הּוא, ְלַגּבֵ ְקָנא ִעּלָ
ִאְקרּון   ַלת ֲאָרִזין ִאיּנּון, ּדְ ין, ּתְ ַלת ִאיָלִנין ִאּלֵ ְוָגִניז. ּתְ

ְתַלת ִאיָלִנין ַרבְ  ּיּוְקָנא ּדִ ְרִבין,  ַאְרֵזי ְלָבנֹון. ְוִאיּנּון ּדִ
ֲאָבָהן.  (ס''א דאסתכם עמנא. מעיינא דא,  ָרָזא ּדַ

קנא דההוא מעיינא עינא עלאה דטמיר וגניז. תלת דיו
אילנין אלין אינון דיוקנא דתלת אילנין רברבין, רזא  

ֲעָתא.  דאבהן.)  ַהִהיא ׁשַ ָאה חּוָלָקָנא ּבְ  ַזּכָ
י   .335 ינּו ָהִאיָלנֹות ֶאָחד ַעל רֹאׁש ַרּבִ ִהְרּכִ

ְנָחס, ְוֶאָחד שִׁ  י ּפִ ְמעֹון, ְוֶאָחד ַעל רֹאׁש ַרּבִ
טּו ָהֲעָנִפים  ַעל רֹאשׁ  ְ ׁשּ י ֶאְלָעָזר. ִהְתּפַ  ַרּבִ

י ַהֲחֵבִרים.  ְלָכל ַצד ַעל ָראׁשֵ
ָכה ֵרי ֶחְלִקי  (ָׂשַמח) ּבָ ְנָחס ְוָאַמר, ַאׁשְ י ּפִ ַרּבִ

ָך ְוַעל ּלְ ְך. ְולֹא ַעל ׁשֶ ָראּו ּכָ ֵרי ֵעיַני ׁשֶ  ְוַאׁשְ
י  א ַעל ַרּבִ ם, ֶאּלָ ְלַבּדָ י ּבִ ַמְחּתִ י ׂשָ ּלִ ׁשֶ

ָחׁשּוב הּוא ִלְפֵני ֶאְלָעזָ  ֵמַח, ׁשֶ ֵננּו ֲאִני ׂשָ ר ּבְ
קֹו.  נּו. ָקם ּוְנׁשָ ֶאָחד ֵמִאּתָ דֹוׁש ּכְ ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ
ָך   ָעְמּדְ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר, קּום ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ָבִרי י ֶוֱאֹמר ִלְפֵני ִרּבֹוְנָך ּדְ ּלֹו. ָקם ַרּבִ ם ׁשֶ
 ֶאְלָעָזר.

  

ְמעֹון,   .335 י ׁשִ ִרּבִ יּה ּדְ ינּו ִאיָלִנין, ַחד ַעל ֵריׁשֵ ַאְרּכִ
י   ִרּבִ יּה ּדְ ְנָחס, ְוַחד ַעל ֵריׁשֵ י ּפִ ִרּבִ יּה ּדְ ְוַחד ַעל ֵריׁשֵ
יהֹון   טּו ַעְנִפין, ְלָכל ְסַטר, ַעל ֵריׁשֵ ׁשָ ֶאְלָעָזר. ִאְתּפְ

כָ  יא, ּבָ ַחְבַרּיָ ְנָחס ְוָאַמר, זַ  (נ''א חדי)  ה ּדְ י ּפִ ָאה  ִרּבִ ּכָ
יָדְך ְוַעל   ְך. ְוָלא ַעל ּדִ ָחָמאן ּכַ ִאין ֵעיַני ּדְ חּוָלִקי ְוַזּכָ
י ֶאְלָעָזר   א ַעל ִרּבִ ְלחֹוַדְייהּו, ֶאּלָ יָנא ּבִ יִדי ַחּדֵ ּדִ
א   י ַמְלּכָ יב ִאיהּו ַקּמֵ ָחׁשִ יָנא, ּדְ ָרָנא ָקא ַחּדֵ ּבְ

חַ  א ּכְ יׁשָ י ַקּדִ ֵקיּה. ָאַמר ִרּבִ ְמעֹון,    ד ִמיָנן. ָקם ּוְנׁשָ ׁשִ
ין   י ָמאָרְך ִמּלִ ִקּיּוָמְך, ְוֵאיָמא ְלַקּמֵ ֶאְלָעָזר קּום ּבְ

י ֶאְלָעָזר. יֵליּה. ָקם ִרּבִ  (דף ר''ג ע''ב)  ּדִ

ַתח ְוָאַמר, .336 י ְזָכר ָנא  (מיכה ו) ּפָ ַעּמִ
ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ְוגֹו'. ַעּמִ  ה  ַמה יַָּעץ ּבָ ּמָ י, ּכַ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָניו. ַאף ַעל ַרֲחָמן ַהּקָ הּוא ַעל ּבָ
ַאֲהָבה  ָבָריו ּבְ ל ּדְ ָחְטאּו ְלָפָניו, ּכָ ב ׁשֶ ּגַ

  
ַתח ְוָאַמר  .336 ַעץ   (מיכה ו)  ּפָ י ְזָכר ָנא ַמה ּיָ ַעּמִ

ִריְך   א ּבְ ָמה קּוְדׁשָ י, ּכַ ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ְוגֹו'. ַעּמִ ּבָ
יּה,   ּבֵ ָחאבּו ּגַ ב ּדְ נֹוי, ַאף ַעל ּגַ א ַרֲחָמן ַעל ּבְ הּוא ַאּבָ
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ן ְלָאִביו  נֹו. ָחָטא ַהּבֵ ָאב ֶאל ּבְ  -ֲאֵליֶהם ּכְ
ב  ְלֵקהּו ְולֹא ׁשָ ּמַ ׁשֶ ל עֹוד ּכְ ַמְלֵקהּו. ּכָ

ְדָבִרים   ְרּכֹו, נֹוֵזף ּבֹו ּבִ ל. ָאַמר ִמּדַ ְולֹא ְמַקּבֵ
מֹו ָאִביו: ֵאיִני רוֹ  ֶצה ַלֲעׂשֹות ִלְבִני ּכְ

יִתי ַעד ַהיֹּום. ִאם ַאְלֶקּנּו  ָעׂשִ ַיֲחׁשֹׁש  -ׁשֶ
ּלֹו ֶאְצִלי. ִאם ֶאְנזֹף  ֵאב ׁשֶ רֹאׁשֹו, ֲהֵרי ַהּכְ ּבְ

א  -ּבֹו  ה? ֶאּלָ ּנֵית. ָמה ֶאֱעׂשֶ ּתַ מּותֹו ִמׁשְ ּדְ
ן ֵאָלי ים ֵאֵלְך ְוֶאְתַחּנֵ ָבִרים ַרּכִ ו ְוֹאַמר לֹו ּדְ

ֵדי שֶׁ  ב. ּכְ  ּלֹא ִיְתַעּצֵ

ל ִמלּ  ְרִחימּו ּכָ ֵריּה.  ֹוי ּבִ י ּבְ א ְלַגּבֵ ַאּבָ ְייהּו, ּכְ ְלַגּבַ
ַאְלֵקי   ְך ּדְ ל ּכַ י ֲאבֹוי, ַאְלֵקי ֵליּה, ּכָ ֵריּה ְלַגּבֵ ָחֵטי ּבְ
יל.   ין ְוָלא ַקּבִ ִמּלִ יּה ּבְ ב ֵמָאְרֵחיּה, ָנִזיף ּבֵ ֵליּה ָלא ּתָ
ָמה   ד ִלְבִרי ּכְ ֵעיָנא ְלֶמְעּבַ ָאַמר ֲאבֹוי, ָלא ּבָ

עָ  יׁש  ֵבְדָנא ַעד יֹומָ ּדְ א. ִאּלּו ַאְלְקֵייּה ְיֵהא ָחׁשִ
יּה,   אי, ֱאֵהא ָנִזיף ּבֵ ּבָ יֵליּה ּגַ א ּדִ ִאיּבָ יּה, ָהא ּכְ ֵריׁשֵ ּבְ
א ֵאיִזיל   יד, ֶאּלָ ְנָיא, ַמה ַאְעּבִ ּתַ ּיּוְקֵניּה ִמׁשְ ָהא ּדִ
ִגין   ין ְרִכיִכין, ּבְ יּה, ְוֵאיָמא ֵליּה ִמּלִ ן ְלַגּבֵ ְוֶאְתַחּנֵ

ָלא ִיְתֲעֵצב.   ּדְ
רּוְך  .337 דֹוׁש ּבָ יִנים הֹוֵלְך ַהּקָ ָכל ַהּמִ ְך ּבְ ּכָ

ם ַהְלָקָאה, ְולֹא  ָרֵאל. ׁשֹוֶרה ִאּתָ ִיׂשְ הּוא ּבְ
דֹוׁש   לּו. ָאַמר ַהּקָ ֶהם, ְולֹא ִקּבְ לּו. ָנַזף ּבָ ִקּבְ
ְגַלל  ּבִ ְבִני ׁשֶ רּוְך הּוא: ֲאִני רֹוֶאה ּבִ ּבָ

ִהְלֵקי ְלקּות ׁשֶ ים  ִתי ַהּמַ ׁשִ אֹוָתם, ֵהם חֹוׁשְ
ֵאָבם ֲאִני  ֲהֵרי ִמּתֹוְך ּכְ ם. אֹוי, ׁשֶ רֹאׁשָ ּבְ

תּוב ּכָ ׁש, ׁשֶ ָכל ָצָרָתם לֹו   (ישעיה סג) חֹוׁשֵ ּבְ
ָתה ְדמּוָתם,  ּנְ ּתַ י ָבֶהם, ִהׁשְ ָצר. ָנַזְפּתִ

תּוב ּכָ ֳאָרם לֹא  (איכה ד) ׁשֶ חֹור ּתָ ְ ְך ִמׁשּ ָחׁשַ
חּוצֹות. אֹוי   רּו ּבַ שֶׁ ִנּכְ י ָבֶהם ְולֹא ּכְ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ

ֲחנּוִנים.  ן ִלְפֵניֶהם ּתֹוְך ּתַ ֵעת ֶאְתַחּנֵ נֹוְדעּו. ּכָ
ִני   יִתי ָלְך ּוָמה ֶהְלֵאיִתיָך. ּבְ י ֶמה ָעׂשִ ַעּמִ
יִתי   י, ְרֵאה ֶמה ָעׂשִ י, ֲחִביב ַנְפׁשִ ּלִ ָיִחיד ׁשֶ
ֵני ֵהיָכִלי,   ל ּבְ י אֹוְתָך ַעל ּכָ ַלְטּתִ ָלְך, ִהׁשְ

ל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם. ְוִאם שְׁ הִ  י אֹוְתָך ַעל ּכָ ַלְטּתִ
ה  י, ַאּתָ ים ֲאֵחִרים, ֲעֵנה ּבִ יִתי ְלָך ַמֲעׂשִ ָעׂשִ

י.  ִעיד ּבִ  ּתָ

  

ִריְך הּוא   .337 א ּבְ ָכל ִזיִנין, ָאִזיל קּוְדׁשָ ן ּבְ ּכֵ
ילּו. ָנִזיף   הֹון ַאְלָקָאה ְוָלא ַקּבִ אֵרי ִעּמְ ָרֵאל. ׁשָ ִיׂשְ ּבְ

הּו,   ִריְך הּוא, ֲחֵמיָנא  ְולָ ּבְ א ּבְ ילּו. ָאַמר קּוְדׁשָ א ַקּבִ
ׁשּו   ָלֵקיָנא לֹון, ִאיּנּון ַחׁשְ ין ַמְלִקּיּוָתא ּדְ ְבּגִ ְבִרי, ּדִ ּבִ
ָנא   יׁשְ ְלהֹון, ֲחׁשִ א ּדִ ִאיּבָ ָהא ִמּגֹו ּכְ יהֹון. ַווי, ּדְ ֵריׁשֵ ּבְ

יב, ְכּתִ ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר.   (ישעיה סג)  ֲאָנא. ּדִ ּבְ
ְלהֹון,  ִזיפְ נָ  ּיּוְקָנא ּדִ א ּדִ ּנָ ּתַ הּו, ֶאׁשְ ָנא ּבְ

יב,  ְכּתִ רּו   (איכה ד) ּדִ ֳאָרם לֹא ִנּכְ חֹור ּתָ ְ ְך ִמׁשּ ָחׁשַ
מֹוָדעּו.   ּתְ הּו, ְוָלא ִאׁשְ ִלית ּבְ ּכָ ד ִאְסּתְ ֻחצֹות. ַווי ּכַ ּבַ
י   ֲחנּוִנים. ַעּמִ ְייהּו ּגֹו ּתַ א, ֱאֵהא ִמְתַחֶנָנא ְלַגּבַ ּתָ ַהׁשְ

יִלי,  ָעׂשִ   ֶמה ִרי ְיִחיָדָאה ּדִ יִתי ָלְך ּוָמה ֶהְלֵאיִתיָך. ּבְ
ִליִטית   אי, ָחֵמי ַמה ֲעָבִדית ָלְך, ׁשָ ַנְפׁשָ ֲחִביָבא ּדְ
ל ַמְלִכין   ִליִטית ָלְך ַעל ּכָ ֵני ֵהיָכֵלי, ׁשָ ל ּבְ ָלְך ַעל ּכָ
י,   ָעְלָמא, ְוִאי ֲעָבִדית ָלְך עֹוָבִדין ַאֲחָרִנין, ֲעֵנה ּבִ ּדְ

י. ּתְ ַאנְּ    ֲהִוי ָסִהיד ּבִ
ָלק ֶמֶלְך  .338 י ְזָכר ָנא ַמה יַָּעץ ּבָ ַעּמִ

עֹור ן ּבְ ְלָעם ּבֶ (מיכה  מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ּבִ
ָך, ַמה  ו) ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ . ְזָכר ָנא, ֱהֵיה זֹוֵכר ּבְ

ל ֶמה ָהְיָתה ֲעַצת  ּכֵ ֵעת ֵיׁש ְלִהְסּתַ יַָּעץ. ּכָ
דוֹ  ָלק ַעל ָהָעם ַהּקָ ְוַהּתֹוָרה לֹא  ׁש, ּבָ

ָהָיה   מֹו ׁשֶ לּום, ּכְ ָלק ּכְ יָבה ֶאת ּבָ ֶהְחׁשִ
תּוב ּכָ י ֹאֵבד  (דברים כו) ְלָלָבן, ׁשֶ ֲאַרּמִ

 ָאִבי.

  

ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה   .338 ַעץ ּבָ א ַמה ּיָ י ְזָכר ּנָ ַעּמִ
ִכיר   עֹור. ְזָכר ָנא, ֲהִוי ּדָ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָעָנה אֹותֹו ּבִ

ָמטּו ִמ  ָלא, ַמה  ּבְ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ַעץ ַהׁשְ יָנְך. ַמה ּיָ
א יׁשָ א ַקּדִ ָבָלק ַעל ַעּמָ (חסר   ֲהָוה ֵעיָטא ּדְ

לּום,   כאן) יַבת ֵליּה ְלָבָלק ּכְ ְואֹוַרְייָתא ָלא ֲחׁשִ
יב,  ְכּתִ ֲהָוה ְלָלָבן, ּדִ ָמה ּדְ י   (דברים כו)  ּכְ ֲאַרּמִ
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א ע''ב מ'  לך דף קס'' (שייך פרשת שלח  אֹוֵבד ָאִבי.
 המתחיל דא עם דא) 

ֲאׁשּוֶרּנּו ְוגֹו', ִציּּור ּוְדמּות ָאִביו  .339
ְמֵעי   ָהָיה ּבִ ׁש. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ם ּבֹו ַמּמָ ִנְרׁשָ
ִסיָעה  יט ּפְ ח ְוהֹוׁשִ ּה ִהְתַמּתַ ּלָ ד ׁשֶ ִאּמֹו, ִמּצַ

י ֵמרֹאׁש ֻצִרים  ֶאְרֶאּנּו, זֹו ַלחּוץ יֹוֵתר. ּכִ
מּות ְוִציּ  ְמֵעי  (ַמָּמׁש) ּור ָאִביוּדְ ָהָיה ּבִ יָון ׁשֶ . ּכֵ

מֹו  ִסיָעה ַלחּוץ, ּכְ יט ּפְ ִאּמֹו, ֲאׁשּוֶרּנּו, הֹוׁשִ
 . (ו') ֶזה ת'

  

ים   .339 ֲאבֹוי, ִאְתְרׁשִ ֲאׁשּוֶרּנּו ְוגֹו', ִצּיּוָרא ּוְדּיּוְקָנא ּדַ
ׁש. ּוֵמַההּוא ִזְמָנא יּה ַמּמָ ִאמֵּ   ּבֵ ְמָעָהא ּדְ ֲהָוה ּבִ יּה,  ּדְ

ִסיָעה ְלַבר   יט ּפְ ח ְואֹוׁשִ יָלּה, ִאְתְמּתַ ְטָרא ּדִ ִמּסִ
ּיּוְקָנא ְוִצּיּוָרא   א ּדִ י ֵמרֹאׁש צּוִרים ֶאְרֶאּנּו, ּדָ יר. ּכִ ַיּתִ

ֲאבֹוי יּה,  (ממש) ּדַ ִאּמֵ ְמָעָהא ּדְ ֲהָוה ּבִ יָון ּדְ . ּכֵ
ִסיָעה  יט ּפְ א ת'ֲאׁשּוֶרּנּו, אֹוׁשִ ַגְווָנא ּדָ ''א  (נ ְלַבר, ּכְ

 . ו')
יָבה  .340 ְיׁשִ ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו. ּבַ ְוֶזהּו ּוִמּגְ

ָבעֹת ָחֵסר ו' (ְּגבֹוַהת ַהֹּכל אֹוָתּה  ָהֶעְליֹוָנה ּגְ
ָבעֹות,  ֶעְליֹוַנת ַהֹּכל) יַבת ָהָרִקיַע ּוִמּגְ יׁשִ . ּבִ

ֵני ְצָדִדים. ֶאָחד, ִלים ִלׁשְ אֹות ו'. ּוַמׁשְ  ּבְ
ְבַעת ַהזֹּו לֹ  ֲהֵרי ַהּגִ ָנּה ׁשֶ א ִנְפֶרֶדת ִמּבְ

ן  ְלעֹוָלִמים ְוֵאיָנּה עֹוֶזֶבת אֹותֹו, ְוַעל ּכֵ
ְבָעה   ֲהֵרי ּגִ ּה ְלעֹוָלם. ְוֶאָחד, ׁשֶ ִנְכָלל ו' ִאּתָ
ּה ָצִריְך ֶלָעִתיד   ְכָלל ִעּמָ ּנִ ָנּה ׁשֶ ה, ּבְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

יַח לָ  ׁשִ יָֹּבא ֶמֶלְך ַהּמָ ׁשֶ ַקַחת לֹו ָלֹבא ּכְ
ְבַעת ֶעְליֹונָ  ֵדי ּגִ ָנֶפיָה ּכְ ה, ּוְלַהְכִניסֹו ּתֹוְך ּכְ

ים ֶעְליֹוִנים,  ְלַחזֵּק אֹותֹו ּוְלַהֲעִמידֹו ְבַחיִּ
יַח.  ׁשִ אֹותֹו יֹום ֶמֶלְך ַהּמָ ה ֵיֵצא ּבְ ּנָ  ּוִמּמֶ

  

א   .340 ְמִתיְבּתָ ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו, ּבִ ְוָדא הּוא ּוִמּגְ
ָבעֹ  ָאה, ּגְ עלאה (רמאה דכלא ההיא  ת ָחֵסר ו'.ִעּלָ

ָאת ו'.   דכלא)  ָבעֹות ּבְ ְרִקיָעא, ּוִמּגְ א ּדִ ְמִתיְבּתָ ּבִ
ְבַעת ָלא   ָהא ַהאי ּגִ ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין. ַחד, ּדְ ְוַאׁשְ
ְבָקת ֵליּה. ְוַעל   ָרּה ְלָעְלִמין, ְוָלא ׁשַ א ִמן ּבְ ְרׁשָ ִאְתּפָ
ְבָעה   ָהא ּגִ ֲהָדּה ְלָעַלם. ְוַחד, ּדְ ִליל ו' ּבַ א ִאְתּכְ ּדָ

א ּדִ  ּתָ ּה, ִאְצְטִריְך ְלִזְמָנא  ְלּתַ ִליל ּבָ ִאְתּכְ ָרּה ּדְ ּבְ
ְבַעת   יָחא, ְלַנְטָלא ֵליּה ּגִ א ְמׁשִ ד ֵייֵתי ַמְלּכָ ָאֵתי ּכַ ּדְ
ִגין ְלַאְתְקָפא   ְדָפָהא, ּבְ ָאה, ּוְלַאֲעָלא ֵליּה ּגֹו ּגַ ִעּלָ

ִאין, ּוִמָנּה ִיּפוּ  ין ִעּלָ ַחּיִ ק  ֵליּה, ּוְלאֹוָקָמא ֵליּה ּבַ
ַההוּ  ָדִוד. ּבְ יָחא ּדְ  א יֹוָמא ְמׁשִ

ָרה ֶאל  (תהלים ב) -ְוסֹוד ֶזה  .341 ֲאַסּפְ
ה ֲאִני ַהיֹּום  ִני ַאּתָ חֹק ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ
יָך. ָעִתיד ֲאִני לֹוַמר ְלאֹותֹו ָמקֹום  ְיִלְדּתִ

רֹו, ְ ְקָרא חֹק ּוְלַבׂשּ ּנִ (ה' ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה  ׁשֶ
ׁש יֹוִציא ִלְדִּתי�)יְ ֲאִני ַהּיֹום  אֹותֹו יֹום ַמּמָ . ּבְ

ה   ַכּמָ ָנֶפיָה ּבְ ַחת ּכְ אֹותֹו ַהחֹק ַההּוא ִמּתַ
ה ְבָרכֹות  ַכּמָ ה ֲעָטרֹות, ּבְ ַכּמָ ים, ּבְ ַחיִּ

ָראּוי.  ּכָ

  

א, .341 ָרה ֶאל חֹק ְיָי ָאַמר   (תהלים ב) ְוָרָזא ּדָ ֲאַסּפְ
ה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְד  ִני ַאּתָ ין ֲאָנא לֹוַמר  ּתִ ֵאַלי ּבְ יָך. ַזּמִ

ָרא ֵליּה, ְ ִאְקֵרי חֹק, ּוְלַבׂשּ (ה' אמר   ְלַההּוא ֲאָתר ּדְ
ׁש,  אלי בני אתה אני היום ילדתיך) ַההּוא יֹוָמא ַמּמָ . ּבְ

ין,   ה ַחּיִ ַכּמָ ְדָפָהא, ּבְ חֹות ּגַ יק ֵליּה ַההּוא חֹק ִמּתְ ָיּפִ
ּדְ  ְרָכאן, ּכַ ה ּבִ ַכּמָ ה ִעְטִרין, ּבְ ַכּמָ  ָקא ָיאּות.ּבְ

ֵלל ּבֹו  .342 ֵאר ְלַבּדֹו. ִיּכָ ָ ְואֹותֹו חֹק לֹא ִיׁשּ
ם ִיְתַחזֵּק, ְולֹא  ן יֹוֵסף, ְוׁשָ יַח ַאֵחר, ּבֶ ָמׁשִ
ְבָעה ַתְחּתֹוָנה   הּוא ּגִ ּום ׁשֶ ְבָמקֹום ַאֵחר. ּוִמׁשּ
יַח ֶזה ְוֵיָהֵרג,   ים, ָימּות ָמׁשִ ּה ַחיִּ ֵאין ּבָ ׁשֶ

  
ִליל   .342 ְלחֹודֹוי, ִיְתּכְ ַאר ּבִ ּתְ ְוַההּוא חֹק ָלא ִיׁשְ

ַקף,   ן ִיְתּתָ יֹוֵסף, ְוַתּמָ ֵריּה ּדְ יָחא ַאֲחָרא ּבְ יּה ְמׁשִ ּבֵ
ָאה,  ּתָ ְבָעה ּתַ ִאיהּו ּגִ ֲאָתר ַאֲחָרא. ּוְבִגין ּדְ   ְוָלא ּבַ
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לְ  ּתִ ים ֵמאֹוָתּה קְֹוָימּות ַעד ׁשֶ ְבָעה זֹו ַחיִּ ט ּגִ
ְבָעה ֶעְליֹוָנה, ְוָיקּום.   ּגִ

א, ְוִיְתְקִטל, ִויֵהא   יַח ּדָ ין, ָימּות ָמׁשִ ּה ַחּיִ ֵלית ּבָ ּדְ
ְבָעה   א, ֵמַהִהיא ּגִ ְבָעה ּדָ ין ּגִ ִמית ַעד ְדִתְלקֹוט ַחּיִ

ָאה, ְוִיקּום.  ִעּלָ
יַבת ָהָרִקיַע   .343 יׁשִ ְך ּבִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ֵני ְצָדִדים  אֹות ו', ַעל ׁשְ ֵלם, ּבְ ָבעֹות ׁשָ ּוִמּגְ
יָבה ָהֶעְליֹוָנה ָחֵסר,  תּוב)(ּכָ  ֵאּלוּ  ְיׁשִ . ֲאָבל ּבַ

ָיה  ֵאין ּבֹו ֻקׁשְ ָבר ׁשֶ ִלי ו', ְלַהְראֹות ּדָ ּבְ
ִלי  ִיחּוד, ּבְ ּכֹן, ּבְ ְוָסֵפק. ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ

 ִעְרּבּוְבָיה ַאֶחֶרת. 

  

ְרִקיָעא  .343 א ּדִ ְמִתיְבּתָ ְך, ּבִ ָבעֹות  ּוְבִגין ּכָ ּוִמּגְ
אֹות ו' ִלים ּבְ ין ׁשְ ֵרין ִסְטִרין ִאּלֵ . ֲאָבל  (כתיב)  , ַעל ּתְ

ה   ָלא ו', ְלַאֲחָזָאה ִמּלָ ָאה, ָחֵסר, ּבְ א ִעּלָ ְמִתיְבּתָ ּבִ
ּכֹון,   ָיא ְוָסֵפק. ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ ּה קּוׁשְ ֵלית ּבָ ּדְ

ָלא ִעְרּבּוְבָיא ַאֲחָרא.  ִיחּוָדא, ּבְ  ּבְ

ל יִ  .344 אן הּוא. ה' ֱאלֹהֵ ּכָ ֵלם ּכָ ינּו חּוד ׁשָ
ֲהֵרי סֹודֹו ֵמרֹאׁש ֻצִרים הּוא, ְוִהְתַיֵחד  ה'. ׁשֶ

ִביל. ה'  ַזע ּוׁשְ ּגֶ רֹאׁש, ּבַ ֶזה ָהרֹאׁש  -ּבָ
עֹוֶלה. ֱאלֵֹהינּו  ַזע,  -ָהֶעְליֹון, ֲאִויר ׁשֶ ֶזה ַהּגֶ

ּנֱֶאַמר י. ה'  (ישעיה יא) ׁשֶ ַזע ִיׁשַ ֶזה  -ּגֶ
ִביל שֶׁ  ְ ה. ְוַעל סֹוד ֶזה ִהְתיַ ַהׁשּ ַמּטָ ֵחד ּבֹו ּלְ

ִביל, ָצִריְך  ח ּבֹו ׁשְ ְמּתָ ּנִ ּום ׁשֶ ָראּוי. ּוִמׁשּ ּכָ
יבֹות.  י ְיׁשִ ּתֵ ׁשְ ְגָזר ּבִ ּנִ  סֹוד ׁשֶ

  

ִלים, ָהָכא ִאיהּו. ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְיָי.   .344 ל ִיחּוָדא ׁשְ ּכָ
יֵליּה, ֵמרֹאׁש צּוִרים ִאיהּו, ְואִ  ָהא ָרָזא ּדִ ְתָייֵחד  ּדְ

ִגְזָעא  א, ּבְ ֵריׁשָ ָאה,   ּבְ א ִעּלָ א ֵריׁשָ ִביָלא. ְיָי: ּדָ ּוׁשְ
ְזָעא,   א ּגִ ָקא. ֱאלֵֹהינּו: ּדָ ַסּלְ ֲאִויָרא ּדְ

ַמר  ִאּתְ ִביָלא   (ישעיה יא)  ּדְ א ׁשְ י. ְיָי: ּדָ ַזע ִיׁשַ ּגֶ
ָקא ָיאּות.   ּדְ יּה ּכַ א ִאְתָייָחד ּבֵ א. ְוַעל ָרָזא ּדָ ּתָ ְלּתַ ּדִ

ִביָלאּוְבגִ  יּה ׁשְ ִאְתְמַתח ּבֵ .  (כאן חסר) ִאְצְטִריךְ  ין ּדְ
י.  ְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ַזר ּבִ ִאְתּגְ  ָרָזא ּדְ

זִָּכיָת  .345 ְמעֹון, ׁשֶ י ׁשִ ֵרי ֶחְלְקָך, ַרּבִ ַאׁשְ
ל ִרּבֹוְנָך, ְוִרּבֹוְנָך  ִלְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

 ְ ׁשּ ל ִהְתּפַ עּור ׁשֶ ה ׁשִ ּמָ ָך. ּכַ ה ּבְ טּות ִהְתַרּצָ
עּור ׁשִ ִביל ֶזה ּבְ ל ׁשְ ל רֹאׁש ְוֶגַזע  ׁשֶ ֶעְליֹון ׁשֶ

טּות זֹו. ְ ׁשּ ׁשּו ְבִהְתּפַ ִביל, ְוִהְתַלּבְ (ְוַעל ֶזה  ּוׁשְ
ִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשל ֶאָחד, ִׁשעּור ֶׁשל ִׁשָּׁשה ְצָדִדים, 

ְוַעל ֶזה  ְוַהֹּכל ִהְתיֵַחד ָּבאֹות ד' ַהּזֹו, אח ד')
טּות שֶׁ  ְ ׁשּ ה  (ה') ל א'ִהְתּפַ ָ ׁשּ ל ׁשִ עּור ׁשֶ ׁשִ

אֹות ַהזֹּו.  (אח) ְצָדִדים. ְוַהּכֹל ִהְתַיֵחד ּבָ
ָראּוי. ּכֹן ּכָ ְך ְלָבָדד ִיׁשְ ּום ּכָ  ּוִמׁשּ

  

ין   .345 ָזִכית ְלִמּלִ ְמעֹון, ּדְ י ׁשִ ָאה חּוָלָקְך ִרּבִ ַזּכָ
ה   ּמָ ְך, ּכַ ָמאִריְך, ּוָמאָרְך ִאְתְרֵעי ּבָ ִאין ּדְ ִעּלָ

ִביָלא ּדָ  ׁשְ ְמִתיָחן ּדִ יעּוָרא ּדִ ָאה,  ׁשִ יעּוָרא ִעּלָ ׁשִ א ּבְ
א ֵריׁשָ ן   (דף ר''ד ע''א)  ּדְ ׁשָ ִביָלא, ְוִאְתַלּבְ ְוִגְזָעא ּוׁשְ

א.  יחּו ּדָ ְמּתִ (נ''א ועל דא מתיחו דאחד, שיעורא דשית סטרין.   ּבִ

א'וכלא אתיחד בהאי את ד' אח ד')  א ְמִתיחּו ּדְ (נ''א   , ְוַעל ּדָ

ית ִסְטִרין. ְוכֹלָּ  ')ה ׁשִ יעּוָרא ּדְ ַהאי  ׁשִ א ִאְתָיַחד ּבְ
ָקא ָיאּות.  (נ''א אח)  ָאת ּדְ ּכֹון ּכַ ְך, ְלָבָדד ִיׁשְ  ּוְבִגין ּכָ

ָרֵאל ֵיׁש  .346 ב. ְלִיׂשְ ָ ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ
ל   ּכֵ ָתב ְוָלׁשֹון, ּוְבָכל אֹות ְיכֹוִלים ְלִהְסּתַ ּכְ

ְדמּות ְוִציּּור כָּ  ּגֹוִים ּבִ עֹוְבֵדי   -ָראּוי, ֲאָבל ּבַ
ב. ַהּסֹוד  -כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות  ָ לֹא ִיְתַחׁשּ

ָתב ְוָלׁשֹון, ְוֵאין  ֵאין ָלֶהם ּכְ ּום ׁשֶ נּו, ִמׁשּ ּלָ ׁשֶ
לּום,   ל ְוָלַדַעת ּכְ ּכֵ ָלֶהם ְלִהְסּתַ

  

ָתב   .346 ָרֵאל ִאית לֹון ּכְ ב, ִיׂשְ ָ ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ
ִדּיּוְקָנא   ָלא ּבְ ּכְ ְוָלׁשֹון. ּוְבָכל ָאת, ַיְכִלין ְלִאְסּתַ

ּגֹוִים עֹובְ ְוִצּיּוָרא כַּ  ָקא ָיאּות. ֲאָבל ּבַ ֵדי ּכֹוָכִבים  ּדְ
ֵלית לֹון   ִגין ּדְ ָנא, ּבְ ב. ָרָזא ּדְ ָ לֹות, לֹא ִיְתַחׁשּ ּוַמּזָ
לּום,   ע ּכְ ָלא ּוְלִמְנּדַ ּכְ ָתב ְוָלׁשֹון, ְוֵלית לֹון ְלִאְסּתַ ּכְ
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ֲהֵרי ה  (ירמיה י) ׁשֶ ה ַמֲעׂשֵ ֶהֶבל ֵהּמָ
 ָ ִעים, ְולֹא ִיְתַחׁשּ ְעּתֻ נּו ּתַ ּלָ ב סֹוד ׁשֶ

ָבה ּוְבִהסְ  ַמֲחׁשָ ֶהם, הֹוִאיל ּבְ ּלָ לּות ׁשֶ ּכְ ּתַ
ָרֵאל. ֵריֶהם ִיׂשְ ָתב. ַאׁשְ  ְוֵאין ָלֶהם ּכְ

ָהא  ְעּתּוִעים. ְוָלא   (ירמיה י)  ּדְ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ֶהֶבל ֵהּמָ
ָבה ּוְבַאְסתַּ  ַמֲחׁשָ ָנא ּבְ ב ָרָזא ּדְ לּוָתא  ִיְתָחׁשָ ּכְ

ָרֵאל.  ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ ָתב. ַזּכָ ְלהֹון, הֹוִאיל ְוֵלית לֹון ּכְ  ּדִ

ר ֶאת רַֹבע   .347 ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ
ָרֵאל. ה ֶעְליֹוָנה, רֹאׁש   (ִמי) ִיׂשְ אֹוָתּה ְנֻקּדָ

נִ  ִביל, ּבְ ר ִהיא, ְולֹא עֹוֶמֶדת ְוֶגַזע ּוׁשְ ְסּתָ
ֵאָלה ַלחּוץ.  ְתִחיָלה  ִלׁשְ ּמַ ָעה ׁשֶ ָ ֲאָבל ִמׁשּ

ְרצֹונֹו, ְוִנְקֵראת  נֹות ְוַלֲעׂשֹות ֵהיָכל ּבִ ְלִהּבָ
ּלֹו  מּות, ׁשֶ נֹות. ַהּדְ ִמ''י, ַמְתִחיָלה ְלִהּבָ

ְדמּות ִאּמֹו. ּלֹו ּבִ ׁש. מֹוִציא ְנֵקָבה ׁשֶ  ַמּמָ

  

ר ֶאת רֹוַבע  ִמי ָמָנה  .347 ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ
ָרֵאל. א ְוִגְזָעא   (מי)  ִיׂשְ ָאה, ֵריׁשָ ַההּוא ְנקּוָדה ִעּלָ

ֲאָלא   יָמא ְלׁשָ ְטִמירּו ִאיהּו, ְוָלא ַקּיְ ִביָלא, ּבִ ּוׁשְ
ד   ָנָאה, ּוְלֶמְעּבַ אִרי ְלִאְתּבָ ׁשָ א ּדְ ֲעּתָ ַ ְלַבר. ֲאָבל ִמׁשּ

ְרעּוֵתיּה, ְוִאְקֵרי  ָנָאה,   ֵהיָכָלא ּבִ אֵרי ְלִאְתּבָ ִמ''י, ׁשָ
ילֵ  ּיּוְקָנא, ּדִ יֵליּה,  ּדִ א ּדִ ׁש. ַאִפיק נּוְקּבָ יּה ַמּמָ

יּה.  ִאּמֵ ִדּיּוְקָנא ּדְ  ּבְ
ַמה זֶּה ִמי? ֶזה רֹאׁש ְוֶגַזע  .348

ִביל. יטּות  (י') ּוׁשְ ְפׁשִ נֹות ּבִ ט ְלִהּבָ ֵ ׁשּ ְוִהְתּפַ
ֵני ְצָדִדים ּבֹוֶנה. ב   ֵהיָכל ֶאָחד, ִלׁשְ ְוַאף ַעל ּגַ
הּוא ו ָרֵאל, ׁשֶ הֹוִציא ֶאת ִיׂשְ ְך  -' ׁשֶ ם ּכָ ּגַ

ֶאָחד ְוִהְזִמיָנּה ֵאָליו.  הֹוִציא ֶאת ְנֵקָבתֹו ּכְ
ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ַוְיַמן ָלֶהם   (דניאל א) ָמָנה, ּכְ

ֶלְך, לֹוַח ָמנֹות. ָנַתן לֹו  (אסתר ט) ַהּמֶ ּוִמׁשְ
דֹול ְוָיָקר, ְוהֹוִציא א ֶאָחד אֹוָצר ּגָ ֹוָתּה ּכְ

יטּות שֶׁ  ׁשִ אֹוָתּה ּפְ ּנּו. ּבְ ט, הֹוִציא  ִמּמֶ ֵ ׁשּ ִהְתּפַ
ֶאָחד, ֵניֶהם ּכְ (ְּכֻדְגָמה זֹו ָּפׁשּוט ְלָכאן ּוְלָכאן,  ׁשְ

הֹוִציא ֵּבן ּוַבת ְּבֶרַגע ֶאָחד, ְוַעל ֶזה ָׁשַמִים וָָאֶרץ 
ָעה ַאַחת. ְּבֶרַגע ֶאָחד ִנְבְראּו ְכֶאָחד) ׁשָ  ּבְ

  

א ְוִגְזָעא   .348 א ֵריׁשָ ַמאי ִמי. ּדָ
ִביָלא. ַחד   (י')  ּוׁשְ יטּו ּדְ ְפׁשִ ָנָאה ּבִ ט ְלִאְתּבָ ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ

יק   ַאּפִ ב ּדְ אֵני. ְוַאף ַעל ּגַ ֵהיָכָלא, ִלְתֵרין ִסְטִרין ּבָ
יֵליּה   א ּדִ יק ְלנּוְקּבָ ִאיהּו ו', אּוף ָהִכי ַאּפִ ָרֵאל. ּדְ ְלִיׂשְ

ֲחָדא, ְוַאְזְמָנהּ  ָמה ְדַאּתְ   ּכַ יּה. ָמָנה, ּכְ ְלַגּבֵ
ֶלךְ וַ  (דניאל א)  ָאֵמר  (אסתר   ְיַמן ָלֶהם ַהּמֶ

יָרא,   ט)  ָזא ַרב ְוַיּקִ לֹוַח ָמנֹות. ָיַהב ֵליּה ְנַבְזּבְ ּוִמׁשְ
ט   ׁשַ ִאְתּפְ יטּו ּדְ ׁשִ ַההּוא ּפְ יּה. ּבְ ֲחָדא ִמּנֵ יק ָלּה ּכַ ְוַאּפִ

ְרַווְייהּו  יק ּתַ ֲחָדא, ַאּפִ (כגוונא דא פשוט להכא   ּכַ
דא שמים  ולהכא, אפיק ברא וברתא ברגעא חדא, ועל 

ֲעָתא ֲחָדא.  וארץ ברגעא חדא אתבריאו כחדא) ׁשַ  ּבְ
ָרֵאל. רַֹבע  .349 ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ ּוִמְסּפָ

י, ִנְמַסר.   ְגָלְלָך, ַרּבִ ָרֵאל, סֹוד ֶזה ּבִ ִיׂשְ
ָרֵאל, ֵרי ֶחְלְקָך! רַֹבע ִיׂשְ ְרִביִעית   ַאׁשְ

ה ִנְקָרא  ִרית. ָלּמָ ָרֵאל, ִהיא ּבְ ִדידּות ִיׂשְ ִמּמְ
ִריתֹות  רֹבַ  ע ּבְ עּור ַהּגּוף, ַאְרּבַ א ׁשִ ע? ֶאּלָ

עּור   ִ ׁשּ ּלֹו. ּוְבִרית רַֹבע הּוא ּבַ עּור ׁשֶ ִ ׁשּ ָהיּו ּבַ
ל ְמִדידּות ַהּגּוף. ַהּכֹל הֹוִציא ִמי.  ׁשֶ

  

ָראֵ  .349 ר ֶאת רֹוַבע ִיׂשְ ָרֵאל ָרָזא  ּוִמְסּפָ ל, רֹוַבע ִיׂשְ
ָאה ח ִגיָנְך ר' ִאְתְמַסר, ַזּכָ א ּבְ ּוָלָקְך. רֹוַבע  ּדָ

ָרֵאל, ִאיהּו   ִיׂשְ ָרֵאל, ְרִביִעית, ִמן ְמִדידּו ּדְ ִיׂשְ
גּוָפא   יעּוָרא ּדְ א ׁשִ ִרית. ֲאַמאי ִאְקֵרי רֹוַבע. ֶאּלָ ּבְ

יֵליּה. וּ  יעּוָרא ּדִ ׁשִ ִריתֹות ֲהִוי ּבְ ע ּבְ ְבִרית רֹוַבע  ַאְרּבַ
א אַ  גּוָפא. ּכֹּלָ ְמִדידּו ּדְ יעּוָרא ּדִ ׁשִ יק  ִאיהּו ּבְ ּפִ

 (ע''כ)  ִמי.
י ֶאְלָעָזר ָהָיה הֹוֵלְך ִלְראֹות ֶאת  .350 ַרּבִ

א ַוֲחֵבָריו ָהְלכּו  י ַאּבָ י יֹוֵסי ָחִמיו, ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי   .350   י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמחֵמי ְלִרּבִ ִרּבִ
י  א ְוַחְברֹוי ַאְזלּו ִעּמֵ י ַאּבָ י  ָחמּוי, ִרּבִ ַתח ִרּבִ ּה. ּפָ
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י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, ַתח ַרּבִ (תהלים  ִעּמֹו. ּפָ
ַמע קֹוִלי ְוגֹו'. ה' ּבֶֹקר, ֵאיֶזה ה'   ה) ׁשְ ּבֶֹקר ּתִ

א ֶזה ּבֶֹקר שֶׁ  ל ַאְבָרָהם  ּבֶֹקר? ֶאּלָ
תּוב ּכָ עֹוָלם, ׁשֶ ִהְתעֹוֵרר ּבָ (בראשית  ׁשֶ

יַע   כב) ּגִ ּמַ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ּבֶֹקר. ׁשֶ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ַויַּׁשְ
עֹוָלם, ְוהּוא  ַהּבֶֹקר, אֹותֹו ּבֶֹקר ִמְתעֹוֵרר ּבָ

צֹון ַלּכֹל, ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְלָכל ָהעֹוָלם, ֵעת ָר 
ִעים. ְואָ  יִקים ְוָלְרׁשָ ּדִ ה הּוא ַלּצַ ִפּלָ ז ְזַמן ּתְ

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ל ִלְפֵני ַהּמֶ ּלֵ  ְלִהְתּפַ

ַמע קֹוִלי ְוג  (תהלים ה)  ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ׁשְ ֹו'.  ְיָי ּבֶֹקר ּתִ
ַאְבָרָהם,   א ּבֶֹקר ּדְ א ּדָ ְיָי ּבֶֹקר ַמאי ּבֶֹקר. ֶאּלָ

יב, ְכּתִ ָעְלָמא. ּדִ ַער ּבְ ִאּתְ ם   (בראשית כב)  ּדְ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ד ָאֵתי ַצְפָרא, ַההוּ  ָהא ּכַ ּבֶֹקר. ּדְ א ּבֶֹקר  ַאְבָרָהם ּבַ

ד   א, ּוְלֶמְעּבַ ן ַרֲעָוא ְלכֹּלָ ָעְלָמא, ְוהּוא ִעיּדָ ַער ּבְ ִאּתְ
ן  ִטי ִאין ּוְלַחָייִבין. ּוְכֵדין ִעיּדָ בּו ְלָכל ָעְלָמא, ְלַזּכָ

א.  יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ  ְצלֹוָתא הּוא, ִלְמְצֵלי ַקּמֵ

ל  .351 א ַהּבֶֹקר, ּכָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְוַעל ֶזה, ּבְ
ֶלְך מֹוְצִאים ְמנּוָחה, ְזַמן  אֹוָתם ֲאִסיֵרי ַהּמֶ

ן ּכֵ ה הּוא ֲעֵליֶהם, ְוָכל ׁשֶ ִפּלָ אֹוָתם  ּתְ
ׁשֹוֵתיֶהם   ּקָ ים ּבַ ְתׁשּוָבה ּוְמַבְקׁשִ חֹוְזִרים ּבִ ׁשֶ
ָעה זֹו  ׁשָ ּבְ ּום ׁשֶ דֹוׁש, ִמׁשּ ֶלְך ַהּקָ ִלְפֵני ַהּמֶ

מֹו,  י רֹום, ּוְרָפֵאל ׁשְ ֹוֵצא ְמֻמּנֶה ֶאָחד ְלַצד ּדָ
רֹום יֹוֵצאת  ד ּדָ ָידֹו. ּוִמּצַ ְוָכל ִמיֵני ְרפּוָאה ּבְ

יָעה ֻמּנֶה   רּוַח ַאַחת ּוַמּגִ ּמְ ְלאֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ׁשֶ
יָעה ָהְרפּוָאה ִלְפֵני  ּגִ ּמַ ַעל ָהְרפּוָאה. ּוְכׁשֶ

רּוְך הּוא, הּוא ּפוֹ  דֹוׁש ּבָ ינֹו ַהּקָ ֵקד ְלֵבית ּדִ
ַיד   ים ּבְ ַהַחיִּ ּום ׁשֶ חּו ְבִדין, ִמׁשּ ּלֹא ִיְפּתְ ׁשֶ

רּוְך הּוא, ְולֹא ִביֵדיֶהם.  דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ל ִאיּנּון  ְוַעל ּדָ  .351 ָאֵתי ַצְפָרא, ּכָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ
ן ְצלֹוָתא ִאיהּו   חּו ַנְייָחא, ִעיּדָ ּכָ א, ַאׁשְ ֲאִסיֵרי ַמְלּכָ

א, ּוָבָעאן  ָעַלְייהוּ  ִתּיּוְבּתָ ַתְייִבין ּבְ ן ִאיּנּון ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ . ְוּכָ
ַהִאי   ִגין, ּדְ א. ּבְ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ עּוְתהֹון ְלַקּמֵ ּבָ

ֲעָתא  רֹום, ּוְרָפֵאל  ׁשַ , ַחד ְמָמָנא ָנִפיק ִלְסַטר ּדָ
רֹום, ָנַפק   ידֹוי. ּוִמְסַטר ּדָ א ּבִ ֵמיּה, ְוָכל ִזיֵני ֲאְסְווּתָ ׁשְ

ְמָמָנא ַעל  ַחד  י ֲההּוא ְמָמָנא, ּדִ רּוָחא, ּוַמִטי ְלַגּבֵ
ִריְך   א ּבְ י קּוְדׁשָ ַאְסָווָתא. ְוַכד ָמֵטי ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ

ִקיד ְלבֵ  ִדיָנא,  הּוא, ּפָ חּון ּבְ ָלא ִיְפּתְ יֵליּה, ּדְ יָנא ּדִ י ּדִ
ִריְך הּוא, ְוָלא   א ּבְ קּוְדׁשָ יָדא ּדְ ים ּבִ ַחּיִ ִגין ּדְ ּבְ

יֵדיהוֹ   ן. ּבִ
דֹוׁש   .352 הּוא ֵעת ָרצֹון, ָרָצה ַהּקָ ּוִמּתֹוְך ׁשֶ

ֵצא  רּוְך הּוא ְזכּות אֹותֹו ָהִאיׁש. ִאם ִיּמָ ּבָ
ה ֹ  ִבְתִפּלָ אֹו  ֶנְחָׁשב לֹו ְּבׁשֹוֵגג) -א (ָיֶפה. ְוִאם ל

ׁשּוָבה  ַעל ּתְ הּוא ּבַ אֹוָתּה  -ׁשֶ ָחס ָעָליו. ּבְ
ָמע קֹול  ָעה ִנׁשְ נֹות,  ׁשָ ִרים ַהְמַקּנְ ִצּפֳ

תּוב ּכָ ִרים   (תהלים קד) ׁשֶ ם ִצּפֳ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
חֹות   ּבְ ִרים מֹודֹות ּוְמׁשַ נּו. ְואֹוָתן ִצּפֳ ְיַקּנֵ

דֹושׁ  רּוךְ -ַלּקָ ַחר  הּוא. וְ -ּבָ ַ אֹוָתּה ַאיֶֶּלת ַהׁשּ
עֹוָלם ְואֹוֶמֶרת, ָמה   (שם לא) ִמְתעֹוֶרֶרת ּבָ

ר ָצַפְנּתָ לִּ  יֵרֶאיָך ְוגֹו'. ָאז ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
ה.  ְצַטּוָ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ  אֹותֹו ְמֻמּנֶה יֹוֵצא, ְועֹוׂשֶ

  

ִריךְ  .352 א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ן ַרֲעָוא, ּבָ ִאיהּו ִעיּדָ   ּוִמּגֹו ּדְ
ח   ּכַ ּתְ ר ָנׁש, ִאי ִיׁשְ ַההּוא ּבַ הּוא ְזכּוָתא ּדְ

ְצלֹוָתא,  ִאי  (יאות, ואי לא חשיב ליה בשוגג)  ּבִ הּו  אֹו ּדְ
א, ָחס ָעֵליּה. ִתיּוְבּתָ ַהִהיא   (קצ''ז ע''ב) ָמאֵריּה ּדְ ּבְ

ָמעּו,   ּתְ ְמַקְנָנן ִאׁשְ ִרין ּדִ ֲעָתא ַקל ִצּפָ ׁשַ
יב,  ְכּתִ ם  (תהלים קד)  ּדִ ר ׁשָ נּו. ְוִאיּנּון    ֲאׁשֶ ִרים ְיַקּנֵ ִצּפֳ

ִריְך הּוא.   א ּבְ קּוְדׁשָ ָחן ּלְ ּבְ ִרין אֹוָדאן ּוְמׁשַ ִצּפֳ
ָעְלָמא  ְוַההּוא ַאיֶּ  ַער ּבְ ַחר ִאּתְ ַ ֶלת ַהׁשּ

ר ָצַפְנּתָ   (תהלים לא)  ְוָאַמר, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
ֵדין ַההּוא ְמָמָנא ָנִפיק, ְוָעִביד כָּ  יֵרֶאיָך ְוגֹו'. ּכְ ל  ּלִ

ַקד.  ִאְתּפְ  ַמה ּדְ
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מֹו  .353 יֵני ְרפּוָאה ְבָידֹו ּכְ ּמִ אַמר ׁשֶ ְוִאם ּתֹ
ָאַמְרנּו  ֲהֵרי ְרפּוָאה לֹא לֹא  -ׁשֶ ְך! ׁשֶ ּכָ

דֹוׁש. ֲאָבל  ֶלְך ַהּקָ יֵדי ַהּמֶ ָהְיָתה, ַרק ּבִ
רּוְך הּוא ְרפּוָאה  דֹוׁש ּבָ ּפֹוֵקד ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ֵצא, ְוָכל ַהְמַקְטְרִגים  ְלאֹותֹו ָהָאָדם, הּוא יוֹ 
ּנּו.  ים ַעל ַמֲחלֹות ָרעֹות ּפֹוֲחִדים ִמּמֶ ַהְמֻמּנִ

רֹום ָאז אֹוָתּה ָהרוּ  ד ּדָ ְסָעה ִמּצַ ּנָ ַח ׁשֶ
יָטה לֹו ְלאֹותֹו ָאָדם, ַוֲהֵרי ָהְרפּוָאה  מֹוׁשִ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ יֵדי ַהּקָ  ִנְמֵצאת, ְוַהּכֹל ּבִ

  

זִ  .353 יָמא ּדְ ַאָמָרן.  ְוִאי ּתֵ ָמה ּדְ ידֹוי ּכְ יֵני ַאְסָווָתא ּבִ
יד א ּבִ ָהא ַאְסָווָתא ָלא ֲהִוי, ֶאּלָ ֹוי  ָלאו ָהִכי. ּדְ

א   ָפִקיד קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א. ֲאָבל ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ּדְ
ר ָנׁש, ִאיהּו ָנִפיק,   ִריְך הּוא ַאְסָווָתא ְלַההּוא ּבַ ּבְ

ְמ  ין,  ְוָכל ִאיּנּון ְמַקְטְרִגין ּדִ יׁשִ ָמָנן ַעל ַמְרִעין ּבִ
ְטָרא   ָקא ָנַסע ִמּסִ ֵדין ַההּוא רּוָחא ּדְ יּה. ּכְ ֲחִלין ִמּנֵ ּדַ

ר ָנׁש, ְוָהא ַאְסָווָתא  ּדְ  יט ֵליּה ְלַההּוא ּבַ ָדרֹום, אֹוׁשִ
ִריְך הּוא.  א ּבְ קּוְדׁשָ ידֹוי ּדְ א ּבִ ַכח, ְוכֹּלָ ּתְ  ִאׁשְ

תּוב .354 ר ה' ּבֹקֶ  (שם ה) ְוַעל ֶזה ּכָ
ַמע   ׁשְ ּבֶֹקר ּתִ ַמע קֹוִלי, ְולֹא ָכתּוב ה' ּבַ ׁשְ ּתִ

ל אַ  י ַהּבֶֹקר ׁשֶ א ְלַגּבֵ ְבָרָהם הּוא קֹוִלי. ֶאּלָ
ֵני ֹבֶקר  ה. ׁשְ ָאַמר. ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצּפֶ
ל ַאְבָרָהם, ְוֶאָחד  א ֶאָחד ּבֶֹקר ׁשֶ ה? ֶאּלָ ָלּמָ

תּוב ּכָ ל יֹוֵסף, ׁשֶ (בראשית  ּבֶֹקר ׁשֶ
ִמים: ּבֶֹקר ֵמִאיר,  )מד ַהּבֶֹקר אֹור, ּוְמַתְרּגְ

ה, ַמה זֶּ  אי. ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצּפֶ ה ֵמִאיר ַוּדַ
ָך  ּלְ ר ְלָך ֵנר ׁשֶ א ֲאַסּדֵ ֶאֱעָרְך ְלָך? ֶאּלָ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ (תהלים  ְלַהְדִליק, ּכְ
ל  קלב) י ַהּבֶֹקר ׁשֶ יִחי. ּוְלַגּבֵ י ֵנר ִלְמׁשִ ָעַרְכּתִ

ּלֹו  יֹוֵסף הּוא ל ֵנר ׁשֶ אֹותֹו ִסּדּור ׁשֶ ָאַמר, ׁשֶ
 הּוא.

  

ִתיב, ְיָי ּבֶֹקר  .354 א ּכְ ַמע קֹוִלי. ְוָלא  ְוַעל ּדָ ׁשְ ּתִ
י ּבֶֹקר   א ְלַגּבֵ ַמע קֹוִלי. ֶאּלָ ׁשְ ּבֶֹקר ּתִ ִתיב ְיָי ּבַ ּכְ

ַאְבָרָהם ָקָאַמר.  ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך   (תהלים ה)  ּדְ
ֵרי ּבֶֹקר אֲ  ה. ּתְ א ַחד ּבֶֹקר  ַוֲאַצּפֶ ַמאי. ֶאּלָ

יב,  ְכּתִ יֹוֵסף. ּדִ ַאְבָרָהם. ְוַחד ּבֶֹקר ּדְ (בראשית  ּדְ
ְרְגִמיָנן ַצְפָראהַ  מד) (דף ר''ד  ּבֶֹקר אֹור, ּוְמּתַ

ה, ֶאֱעָרְך   ע''ב)  אי. ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצּפֶ ָנִהיר, ָנִהיר ַוּדַ
יָלְך לְ  ר ְלָך ּבּוִציָנא ּדִ א ֲאַסּדֵ ַאְדָלָקא.  ְלָך ַמהּו. ֶאּלָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  יִחי.   (תהלים קלב)  ּכְ י ֵנר ִלְמׁשִ ָעַרְכּתִ
ַההּוא ִסּדּוָרא   יֹוֵסף ָקָאַמר, ּדְ י ּבֶֹקר ּדְ ּוְלַגּבֵ

יֵליּה הּוא.  בּוִציָנא ּדִ  ּדְ

ֵני  .355 ל ּבְ ה? ֲהֵרי ּכָ ה, ַמה זֶּה ַוֲאַצּפֶ ַוֲאַצּפֶ
ים ְלטּוב הַ  ים ּוְמַחּכִ דֹוׁש ָהעֹוָלם ְמַצּפִ ּקָ

ֶדה, ּוַמה   ָ ֲהמֹות ַהׂשּ רּוְך הּוא, ַוֲאִפּלּו ּבַ ּבָ
ַבח שֶׁ  ֶ א ׁשּ ֵני ָהעֹוָלם? ֶאּלָ ל ּבְ ִוד יֹוֵתר ִמּכָ ל ּדָ

ַבר  י, ְוָכְך ָאְמרּו ִלי, ְוהּוא ּדְ ַאְלּתִ ָבר ֶזה ׁשָ ּדָ
ָרא  ּבָ א ֵמָרחֹוק. אֹור ִראׁשֹון ׁשֶ ּבָ ֱאֶמת ׁשֶ

רּוְך הּוא ָהָיה דֹוׁש ּבָ ּלֹא  ַהּקָ ֵמִאיר ַעד ׁשֶ
ה   ָיְכלּו ָהעֹוָלמֹות ִלְסּבֹל אֹותֹו. ֶמה ָעׂשָ

ה אֹור ְלאֹורֹו ַהקָּ  רּוְך הּוא? ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ
ָאר ָהאֹורֹות,   ל ׁשְ ֶזה. ְוֵכן ּכָ ׁש ֶזה ּבָ ְלִהְתַלּבֵ
מּו ְבִקיּּוָמם ְוָיְכלּו  ל ָהעֹוָלמֹות ִהְתַקיְּ ּכָ ַעד ׁשֶ

 ִלְסּבֹל.

  

ה  .355 ֵני ָעְלָמא  ַוֲאַצּפֶ ל ּבְ ה. ָהא ּכָ , ַמהּו ַוֲאַצּפֶ
אן ְלִטיבוּ  אן ּוְמַחּכָ ִריְך הּוא,  ְמַצּפָ א ּבְ  ְדקּוְדׁשָ

יר   ָדִוד ַיּתִ ַבָחא ּדְ ַחְקָלא, ּוָמה ׁשְ ִעיֵרי ּדְ ְוֲאִפילּו ּבְ
ִאיְלָנא, ְוָהִכי   א ׁשָ ה ּדָ ֵני ַעְלָמא, ֶאָלא, ִמּלָ ִמּכֹל ּבְ

ָאֵתי ֵמָרִחיק. ְנהֹוָרא  ָאְמרּו ִלי, ְוִאיִהי ִמלָּ  ה ְקׁשֹוט ּדְ
ִר  א ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ יְך הּוא, ֲהָוה ָנִהיר ַעד  ַקְדָמָאה ּדְ

ֵליּה. ָמה ֲעַבד   ָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ָעְלִמין ְלִמְסּבְ ּדְ
ִריְך הּוא, ָעֵבד ְנהֹוָרא ִלְנהֹוֵריּה,   א ּבְ קּוְדׁשָ

אַ  ל ׁשְ ָדא. ְוֵכן ּכָ א ּבְ א ּדָ ׁשָ ר ְנהֹוִרין, ַעד  ְלִאְתַלּבְ
ִקּיּוַמְייהּו, וְ  ימּו ּבְ הּו ִאְתָקּיָ ּלְ ָעְלִמין ּכֻ ַיְכִלין  ּדְ

ל.   ְלִמְסּבַ
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טּו ְדָרגֹות   .356 ְ ׁשּ ְך ִהְתּפַ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ָנַפִים  ׁשּו אֹורֹות, ְוֵהם ִנְקָרִאים ּכְ ְוִהְתַלּבְ
ל יֹוֵסף,  יִעים ְלֹבֶקר ֶזה ׁשֶ ּגִ ּמַ ֶעְליֹוִנים, ַעד ׁשֶ

ל ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים. ּוִמּתֹוְך ְוהוּ  א לֹוֵקַח ּכָ
ל ָהאֹורֹות ָהעֶ  ּכָ לּוִיים, ִזיוֹו ׁשֶ ְליֹוִנים ּבֹו ּתְ

עֹוֶלה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעד סֹוף ָהעֹוָלם 
ה לֹא  ַמּטָ ּלְ ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ ַמְעָלה, ַעד ׁשֶ ּלְ ׁשֶ

סּ  א ָדִוד ְוִהְתִקין ֵנר ֶזה, ּכִ ּוי ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל. ּבָ
ּסֹות ּבֹו ּוְלַהֲעִמיד  ל יֹוֵסף ְלִהְתּכַ ְלֹבֶקר ֶזה ׁשֶ

ִסּדּור ַהּנֵר ַהזֶּה, ְוַעל ֶזה  עֹוָלמֹות שֶׁ  ה ּבְ ַמּטָ ּלְ
מֹו  ה, ּכְ תּוב ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצּפֶ ּכָ

ּנֱֶאַמר הּו ָזָהב  (שמות לז) ׁשֶ ַוְיַצּפֵ
ּוי ּבֹו (ּוִמּׁשּום ֶׁשאֹותֹו ֵנר, ָּדִוד ָּתל ָטהֹור.

ִוד ּובֹו  ְוכּו') ל ּדָ אֹותֹו ַהּנֵר הּוא ׁשֶ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
הּוא ִיְהֶיה ִכּסּוי ַלּבֶֹקר ַהזֶּה. ָתלוּ  י, ָאַמר ׁשֶ

קֹו, ְוָאַמר, ִאְלָמֵלא לֹא  א ּוְנׁשָ י ַאּבָ א ַרּבִ ּבָ
ָבר ֶזה  ֹמַע ּדָ ֶרְך ַרק ִלׁשְ י ִלי! -ָיָצאִתי ַלּדֶ  ּדַ

  

ְך אִ  .356 ׁשּו ְנהֹוִרין,  ּוְבִגין ּכָ ין, ְוִאְתַלּבָ ְרּגִ טּו ּדַ ָ ׁשּ ְתּפְ
ָמטּו ְלַהאי ּבֶֹקר  ְוִאיּנּון   ִאין, ַעד ּדְ ָנַפִים ִעּלָ ִאְקרּון ּכְ

ָכל   ִאין, ּוִמּגֹו ּדְ ל ְנהֹוִרין ִעּלָ יֹוֵסף, ְוִאיהּו ָנִטיל ּכָ ּדְ
ְייֵפי  ְלָיין, ִזיִויּה ָסִליק ִמּסַ יּה ּתַ ִאין ּבֵ ָעְלָמא    ְנהֹוִרין ִעּלָ

לְ  ָעְלִמין ּדִ א, ַעד ּדְ ְלֵעיּלָ א  ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא ּדִ ּתָ ּתַ
ִוד ְוַאְתַקן ַהאי ּבּוִציָנא,   ל. ָאָתא ּדָ ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ
יּה,   ָאה ּבֵ יֹוֵסף, ְלִאְתַחּפָ ָאה ְלַהאי ּבֶֹקר ּדְ חּוּפָ

בּוִצינָ  ִסּדּוָרא ּדְ א, ּבְ ּתָ ְלּתַ יָמא ָעְלִמין ּדִ א  ּוְלַקּיְ א ּדָ
ה. כְּ  ִתיב, ּבֶֹקר ֱאֶעָרְך ְלָך ַוֲאַצּפֶ א ּכְ ָמה  ְוַעל ּדָ

הּו ָזָהב ָטהֹור.  (שמות לז)  ְדַאּתְ ָאֵמר, (נ''א ובגין   ַוְיַצּפֵ

ַההּוא ּבּוִציָנא   דההוא בוצינא דוד ביה תלייא וכו')  ִגין ּדְ ּבְ
ִאיהּו ִליֱהִוי   ְלָייא, ָאַמר ּדְ ָדִוד ִאיִהי, ּוָבּה ּתַ ּדְ

ֵקיּה, ָאַמר  חוּ  א ּוְנׁשָ י ַאּבָ ָאה ְלַהאי ּבֶֹקר. ָאָתא ִרּבִ ּפָ
ה  אִ  ַמע ִמּלָ א ְלִמׁשְ ָאְרָחא, ֶאּלָ ְלָמֵלא ָלא ָנַפְקָנא ּבְ

ִיי.  א ּדַ  ּדָ
ָאה יֹוָנה ַאַחת  .357 ָהיּו הֹוְלִכים, ּבָ ַעד ׁשֶ

ְרָתה ְוִצְפְצָפה ְלָפָניו. ָאַמר  י ֶאְלָעָזר, ׁשָ ְלַרּבִ
י ֶאְלעָ  ִמיד ָהִיית ַרּבִ ָרה, ּתָ ׁשֵ ָזר, יֹוָנה ּכְ

ִליחּוֵתְך. ְלִכי ְוִאְמִרי לֹו, ֲהֵרי  ֶנֱאָמָנה  ִבׁשְ
ֶהם, ְוֵנר  ִאים ֵאֶליָך, ַוֲאִני ִעּמָ ַהֲחֵבִרים ּבָ
ה ָיִמים, ְולֹא ִיּפֹל ָעָליו  לֹׁשָ ִיְתַרֵחׁש ָלנּו ִלׁשְ
ֶחְדָוה ָאנּו הֹוְלִכים ֵאָליו.  ֲהֵרי ּבְ ַחד, ׁשֶ ּפַ

ַמְחנּו הֵ  ַעם ַאֶחֶרת ְוָאַמר, לֹא ׂשָ יב ּפַ ׁשִ
ה ַעל ִרּמֹון ֶאָחד ַמסְ  ֵעיַני ַהְרּבֵ יק, ְוַרע ּבְ ּפִ

מֹו. ָהְלָכה  יו, ְויֹוֵסי ׁשְ ְחּתָ ן ּתַ ּתָ ּנִ ָמֵלא ׁשֶ
ָפָניו, ְואֹוָתם ַהֲחֵבִרים  אֹוָתּה ַהיֹּוָנה ִמּלְ

 ָהְלכּו.

  

ֲהוֹו ָאְזֵלי, ָהא יֹוָנה ַחד  .357 י   ַעד ּדַ י ִרּבִ ָמָטא ְלַגּבֵ
ִריַאת, ְוָק  י  ֶאְלָעָזר. ׁשְ יּה. ָאַמר ִרּבִ א ְמַצְפְצָפא ַקּמֵ

ִדיר   ָרה ְמֵהיְמָנת ֲהִוית ּתָ ׁשֵ ֶאְלָעָזר, יֹוָנה ּכְ
יא ָאָתאן   ִליחּוִתיְך, ִזיִלי ְוֵאיָמא ֵליּה, ָהא ַחְבַרּיָ ׁשְ ּבִ

הֹון. ְוִנָסא ִיְתְרִחיׁש לֵ  ְך, ַוֲאָנא ִעּמְ יּה ִלְתָלָתא  ְלַגּבָ
ֶחְדָוה ֲאָנן  יֹוִמין, ְוָלא ִיְנּפֹול ָעֵליּה ּדְ  ָהא ּבְ ִחילּו, ּדְ

יּה. ָאִתיב ִזְמָנא ַאֲחָרא ְוָאַמר, ָלא   ַאְזִלין ְלַגּבֵ
י, ַעל ַחד ִרּמֹוָנא   ֵעיָני ַסּגִ ָיא, ּוָבִאיׁש ּבְ יָנא ַסּגְ ַחּדֵ

ֵמי חֹוֵתיּה, ְויֹוֵסי ׁשְ ִאְתְיִהיב ּתְ ּה. ַאְזַלת  ַמְלָיא ּדְ
יּה, ְוִאיּנּון  ּמֵ יא ַאְזלּו.  ַהִהיא יֹוָנא ִמּקַ  ַחְבַרּיָ

י ֶאְלָעָזר, ַמה  .358 א ְלַרּבִ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ָרִאיִתי. ָאַמר  ֶ ה ׁשּ ה ִמּמַ י ַהְרּבֵ ַמְהּתִ זֶּה? ּתָ
י יֹוֵסי  ִליחּות ַרּבִ ׁשְ ָאה ֵאַלי ּבִ לֹו, ַהיֹּוָנה ַהזֹּו ּבָ

הּוא בְּ  י ֵמַהיֹּוָנה ָחִמי, ׁשֶ ֵבית ָחְליֹו, ְוָיַדְעּתִ
א. ַהזֹּו שֶׁ  ן ָעָליו ְוִנְתַרּפֵ ל, ְוִחּלּוף ִנּתַ  הּוא ִנּצַ

  

י ֶאְלָעָזר, ַמאי ַהאי,   .358 א ְלִרּבִ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
א   ֲחֵמיָנא. ָאַמר ֵליּה, יֹוָנה ּדָ ה ּדַ י, ִמּמָ וְהָנא ַסּגִ ּוַ ּתַ

ִליחּוֵתי  ׁשְ אי ּבִ ִאיהּו  ָאָתאת ְלַגּבָ י יֹוֵסי ָחֵמי, ּדְ ִרּבִ ּה ּדְ
ֵבי ַמְרעֵ  ִזיב,  ּבְ ּתְ ִאׁשְ יּה, ְוָיַדְעָנא ֵמַהאי יֹוָנה ּדְ

י.   ְוִחּלּוָפא ִאְתְייִהיב ָעֵליּה ְוִאְתּסֵ
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ָהיּו הֹוְלִכים, ֲהֵרי עֹוֵרב ֶאָחד  .359 ַעד ׁשֶ
כַֹח ּוְמַצְפֵצף ִצְפצּוף  ָעַמד ִלְפֵניֶהם, קֹוֵרא ּבְ

דֹול. אָ  ה ַקיָּם ּגָ י ֶאְלָעָזר, ְלָכְך ַאּתָ ַמר ַרּבִ
ֲהֵרי  ָך, ׁשֶ ן. ֵלְך ְלַדְרּכְ ה ְמֻתּקָ ּוְלָכְך ַאּתָ
י ֶאְלָעָזר, ֲחֵבִרים, ֵנֵלְך  י. ָאַמר ַרּבִ ָיַדְעּתִ
ָהָיה ָמֵלא ֵמַהּכֹל,  ְוִנְגֹמל ֶחֶסד ְלִרּמֹון ׁשֶ
ֲהֵרי   מֹו, ׁשֶ ִקיִעין הּוא ׁשְ י יֹוֵסי ִמּפְ ְוַרּבִ

ָראוּ ִהְסּתַ  ק ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוֵאין ִמי ׁשֶ י ּלֵ
ל ּבֹו, ְוהּוא ָקרֹוב ֵאֵלינּו. ּדֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

  

ֲהוֹו ָאְזלּו, ָהא עּוְרָבא ַחד ָקִאים   .359 ַעד ּדַ
י.   ֵחיָלא, ּוְמַצְפְצָפא ִצְפצּוָפא ַסּגִ ְייהּו, ָקָרא ּבְ ְלַקּמַ

יָמא י ֶאְלָעָזר, ְלָהִכי ַאּתְ ַקּיְ ּתְ  ָאַמר ִרּבִ , ּוְלָהִכי ַאּנְ
ן, ִזיל ְלָאְרחָ  י  ִמַתּקֵ ָהא ְיַדְעָנא. ָאַמר ִרּבִ ְך, ּדְ

ֲהָוה   יא ֵניִזיל ְוִנְגמֹול ֶחֶסד ְלִרמֹוָנא, ּדְ ֶאְלָעָזר, ַחְבַרּיָ
ֵמיּה ִאיהּו,   ְפִקיִעין ׁשְ י יֹוֵסי ּדִ א, ְוִרּבִ ַמְלָיא ִמּכֹּלָ

ין, ְוֵלית  ק ֵמָעְלָמא ּדֵ ּלָ ָהא ִאְסּתַ ָחֵזי  ּדְ ַמאן ּדְ
יּה, ְואִ  ָלא ּבֵ ּדְ ּתַ ן. ְלִאׁשְ  יהּו ָקִרב ְלַגּבָ

ָראּו  .360 יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ֶרְך ְוָהְלכּו ְלׁשָ ָסטּו ֵמַהּדֶ
ֵני ָהִעיר, ָיְצאּו ֲאֵליֶהם, ְוִנְכְנסּו  ל ּבְ אֹוָתם ּכָ
ִקיִעין אֹוָתם   י יֹוֵסי ִמּפְ ם ְלֵבית ַרּבִ ׁשָ

ן ָקטָ  לּו. ּבֵ י יֹוֵסי, ַהֲחֵבִרים ַהּלָ ן ָהָיה לֹו ְלַרּבִ
ת ָאִביו ְולֹא ָנַתן לְ  יַע ְלִמּטַ ּגִ יַּ ׁשּום ָאָדם ׁשֶ

א ָהָיה ְלַבּדֹו ָסמּוְך לֹו,  ת, ֶאּלָ ּמֵ ַאַחר ׁשֶ
ק. ּבֵ ִפיו ִמְתּדַ יו ּבְ  ּוָבָכה ָעָליו, ּפִ

  

ל   .360 ָחמּו לֹון ּכָ יָון ּדְ ָסטּו ֵמָאְרָחא, ְוָאְזלּו ְלַתָמן. ּכֵ
ֵני מָ  מָּ ּבְ ְייהּו. ְוָעאלּו ּתַ י  אָתא, ַנְפקּו ְלַגּבַ ֵבי ִרּבִ ן ּבְ

ָרא ְזֵעיָרא   ין. ּבְ יא ִאּלֵ ְפִקיִעין, ִאיּנּון ַחְבַרּיָ יֹוֵסי ּדִ
ִיְמֵטי   ִביק ְלַבר ָנׁש ּדְ י יֹוֵסי, ְוָלא ׁשָ ֲהָוה ֵליּה ְלִרּבִ
ְלחֹודֹוי   א הּוא ּבִ ִמית. ֶאּלָ ַתר ּדְ ֲאבֹוי, ּבָ ְלַעְרָסא ּדַ

פּוֵמיּה  ָוה ָסִמיְך ֵליּה, ּוָבֵכי ָעֵליּה, ּפּוֵמי הֲ  ּה ּבְ
ָקא.  ּבְ  ִמְתּדַ

ינֹוק ְוָאַמר: ִרּבֹון  .361 ַתח אֹותֹו ּתִ ּפָ
ּתֹוָרה תּוב ּבַ י   (דברים כב) ָהעֹוָלם, ּכָ ּכִ

ח  ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ְוגֹו', ׁשַ ִיּקָ
ינֹוק ֶאת ָהֵאם ְוגֹו'. ָהָיה צֹוֵעק אוֹ  תֹו ּתִ

ָבר ֶזה ּובֹוֶכה, ְוָאַמר:  ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ַקיֵּם ּדָ
י,  א ְוִאּמִ ֵני ָבִנים ָהִיינּו ֵמַאּבָ ל ַהּתֹוָרה! ׁשְ ׁשֶ
י, ָהָיה ְלָך ָלַקַחת  ּנִ ה ִמּמֶ ַטּנָ ֲאִני ַוֲאחֹוִתי ַהּקְ
אַמר,  ַבר ַהּתֹוָרה. ְוִאם ּתֹ אֹוָתנּו ּוְלַקיֵּם ּדְ

תּוב, ְולֹא ָאב  ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֲהֵרי  -ֵאם ּכָ
א ֵמָתה, כָּ  א. ִאּמָ א ְוִאּמָ אן ַהּכֹל הּוא, ַאּבָ

א  ֵעת ַאּבָ ִנים. ּכָ ְוָלַקְחּתָ אֹוָתּה ֵמַעל ַהּבָ
ִנים.  ה ָעֵלינּו ִנְלַקח ֵמַעל ַהּבָ ָהָיה ְמַכּסֶ ׁשֶ
י ֶאְלָעָזר  כּו ַרּבִ ין ַהּתֹוָרה? ּבָ ֵאיֹפה ּדִ

ל אֹותֹו ְוַהֲחֵבִרים מּול ַהבְּ  ָעָקה ׁשֶ ִכי ְוַהּצְ
י  נֹוק.ּתִ

  

ָעְלָמא,   .361 ַתח ַההּוא ַיּנּוָקא ְוָאַמר, ָמאֵריּה ּדְ ּפָ
אֹוַרְייָתא,  ִתיב ּבְ ֵרא ַקן ִצּפֹור   (דברים כב)  ּכְ י ִיּקָ ּכִ

ֵעי   ח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו'. ֲהָוה ּגָ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ְלָפֶניָך ְוגֹו', ׁשַ
ָעְלָמא, ַקיֵּ ַההּוא ַיּנּוָקא ּוָבֵכי,  ים  ָאַמר, ָמאֵריּה ּדְ

א   ִנין ֲהִויָנא ֵמַאּבָ ֵרין ּבְ אֹוַרְייָתא, ּתְ א ּדְ ה ּדָ ִמּלָ
אי. ֲהָוה ָלְך ְלֵמיַסב   א ִמּנַ י, ֲאָנא ַוֲאחִֹתי ְזֵעיְרּתָ ְוִאּמִ
יָמא ָמאֵריּה   אֹוַרְייָתא. ְוִאי ּתֵ ה ּדְ יָמא ִמּלָ ָלן, ּוְלַקּיְ

ִתיב, וְ  ָעְלָמא, ֵאם ּכְ א  ּדְ ָלא ָאב, ָהא ָהָכא ּכֹוּלָ
א ִמיַתת, ּוְנִסיַבת ָלּה ֵמַעל  הּוא  א. ִאיּמָ א ְוִאּמָ , ַאּבָ

י ֲעָלן, ִאְנִסיב ֵמַעל   ֲהִוי ָחּפֵ א ּדְ א ַאּבָ ּתָ ִנין. ַהׁשְ ּבְ
י ֶאְלָעָזר   כּו ִרּבִ אֹוַרְייָתא. ּבָ יָנא ּדְ ִנין, ָאן ּדִ ּבְ

ְכָיה ְוָגעּו ּדְ  יא, ָלֳקֵבל ּבִ  ַההּוא ַיּנּוָקא. ְוַחְבַרּיָ

ַתח  .362 י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,ּפָ (משלי  ַרּבִ
ַמִים ָלרּום ָוָאֶרץ ָלעֶֹמק ְוגֹו'. ַעד  כה) ׁשָ

סּוק ֶזה, ָהָיה   י ֶאְלָעָזר ּפָ ָהָיה אֹוֵמר ַרּבִ ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזר ְואָ  .362 ַתח ִרּבִ ַמִים   (משלי כה) ַמר, ּפָ ׁשָ
י  ָלרּום וָ  ֲהָוה ָאַמר ִרּבִ ָאֶרץ ָלעֹוֶמק ְוגֹו'. ַעד ּדְ
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ינֹוק  יֵניֶהם, ְואֹותֹו ּתִ ַעּמּוד ֵאׁש ַמְפִסיק ּבֵ
ִפי ָאִביו ְולֹא ָהיּו נִ  ְפָרִדים. ָאַמר ָהָיה ָדֵבק ּבְ

י ֶאְלָעָזר רּוְך הּוא ַרּבִ דֹוׁש ּבָ רֹוֶצה ַהּקָ , אֹו ׁשֶ
ל  ּדֵ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ רֹוֶצה ׁשֶ ְלַהְרִחיׁש ֵנס, אֹו ׁשֶ
ְבֵרי אֹותֹו  ָאָדם ַאֵחר ָעָליו, ֲאָבל ַעל ּדִ

ינֹוק ְוִדְמעֹוָתיו ֵאיִני ָיכֹול ִלְסּבֹל.  ַהּתִ

ִסיק   א ּפָ ָ ֶאׁשּ א, ֲהָוה ַעּמּוָדא ּדְ ֶאְלָעָזר ְקָרא ּדָ
ֲאבֹוי,   פּוֵמיּה ּדַ ִביק ּבְ יַנְייהּו, ְוַההּוא ַיּנּוָקא ֲהָוה ּדָ ּבֵ

י ֶאְלעָ  אן. ָאַמר ִרּבִ ְרׁשָ ֵעי  ְוָלא ֲהוֹו ִמְתּפָ ָזר, אֹו ּבָ
ִריךְ  א ּבְ ָלא  קּוְדׁשָ ֵעי ּדְ  הּוא ְלִמְרָחׁש ִניָסא, אֹו ּבָ

ין   ר ָנׁש ַאֲחָרא ָעֵליּה, ֲאָבל ַעל ִמּלִ ַדל ּבַ ּתְ ִיׁשְ
ל. ַההּוא ַיּנּוָקא ְוִדְמעֹוי, ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְסּבַ  ּדְ

ְמעּו קֹול ֶאָחד  .363 ִבים, ׁשָ ָהיּו יֹוׁשְ ַעד ׁשֶ
ָהָיה אוֹ  י יֹוֵסי שֶׁ ׁשֶ ֶריָך ַרּבִ ְבֵרי  ֵמר: ַאׁשְ ּדִ

א  ּסֵ ָטן ַהזֶּה ְוִדְמעֹוָתיו ָעלּו ֶאל ּכִ ִדי ַהּקָ ַהּגְ
ֵני  ר ּבְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ דֹוׁש, ְוָדנּו ִדין, ּוׁשְ ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ
רּוְך הּוא ְלַמְלַאְך  דֹוׁש ּבָ ָאָדם ִהְזִמין ַהּקָ

ִרים ּושְׁ  ְגָלְלָך, ַוֲהֵרי ֶעׂשְ ֶות ּבִ ִנים ַהּמָ ִים ׁשָ ּתַ
ִדי  הֹוִסיפּו ְלָך עַ  ד ּתֹוָרה ֶאת ַהּגְ ַלּמֵ ּתְ ד ׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֵלם ַהזֶּה ֶהָחִביב ִלְפֵני ַהּקָ ָ ַהׁשּ
 הּוא.

  

ֲהָוה .363 ְמעּו ַחד ָקָלא, ּדְ ֲהוֹו ַיְתִבין, ׁשָ (דף   ַעד ּדַ
ין ּדְ  ר''ה ע''א) ִמּלִ י יֹוֵסי, ּדְ ּתְ ִרּבִ ָאה ַאּנְ ַהאי  ָאַמר, ַזּכָ

ְדָיא ְזֵעיָרא,  ְרְסָייא  ּגַ י ּכֻ ְוִדְמעֹוי, ְסִליקּו ְלַגּבֵ
א   ֵני ָנׁשָ יָנא, ּוְתֵליָסר ּבְ א, ְוָדנּו ּדִ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ּדְ
ִגיָנְך,   ְות ּבְ ִריְך הּוא ְלַמְלַאְך ַהּמָ א ּבְ ַאְזִמין קּוְדׁשָ

תוֹ  ִנין אֹוִסיפּו ָלְך, ַעד ּדְ ִרין ּוְתֵרין ׁשְ ִליף  ְוָהא ֶעׂשְ
י   אֹוַרְייָתא, ְלַהאי  ֵליָמא, ֲחִביָבא ַקּמֵ ְדָיא ׁשְ ּגַ

ִריְך הּוא.  א ּבְ  קּוְדׁשָ
י ֶאְלָעָזר ְוַהֲחֵבִרים, ְולֹא  .364 ָקמּו ַרּבִ

ִית. ִמיָּד ָראּו אֹותֹו  ּבַ ִאירּו ָאָדם ַלֲעֹמד ּבַ ִהׁשְ
ַתח ֵעיָניו,  י יֹוֵסי ּפָ עֹוֶלה, ְוַרּבִ ַעּמּוד ֵאׁש ׁשֶ

יו ְואֹותוֹ  בּוק ּפִ ינֹוק ּדָ י  ּתִ ִפיו. ָאַמר ַרּבִ ּבְ
ָרִאינּו ְתִחיַּת   ֵרי ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ֶאְלָעָזר, ַאׁשְ
ַעִין. ָקְרבּו ֵאָליו, ְוָהָיה אֹותֹו  ִתים ַעִין ּבְ ַהּמֵ
ַוע ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה.  ּגָ ִאּלּו ׁשֶ ן ּכְ ינֹוק ָיׁשֵ ּתִ

י יֹוֵסי, ּובָ  ֵרי ֶחְלְקָך ַרּבִ רּוְך  ָאְמרּו, ַאׁשְ
ִהְרחִ  ִכי  ָהַרֲחָמן ׁשֶ ָעָקה ְוַהּבְ יׁש ְלָך ֵנס ַעל ַהּצְ

ְדָבִרים  ַחק ּבִ ְך ּדָ ּכָ ְנָך ּוִבְדָבָריו, ׁשֶ ל ּבִ ׁשֶ
ְדָבָריו ּוְבִדְמעֹוָתיו   ַמִים, ּבִ ָ ַער ַהׁשּ ָיִפים ְלׁשַ

ים.  הֹוִסיפּו ְלָך ַחיִּ

  

בְ  .364 יא, ְוָלא ׁשָ י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרּיָ קּו ְלַבר  ָקמּו ִרּבִ
ד ָחמּו ַההּוא ַעּמּוָדא  ָנׁש ְלֵמיָקם בְּ  ֵביָתא, ִמּיַ

ַתח ֵעינֹוי. ְוַההּוא ַיּנּוָקא   י יֹוֵסי ּפָ ָסִליק, ְוִרּבִ א ּדְ ָ ֶאׁשּ ּדְ
ָאה   י ֶאְלָעָזר, ַזּכָ פּוֵמיּה. ָאַמר ִרּבִ ִביק ּפּוֵמיּה ּבְ ּדָ

ִתים, ֵעיָנא בְּ  ית ַהּמֵ ִחּיַ ֲחֵמיָנא ּתְ ֵעיָנא.  חּוָלָקָנא ּדַ
ָגַוע  ְקִריבּו ְלַגבֵּ  ָמה ּדְ יּה, ַוֲהָוה ַההּוא ַיּנּוָקא ָנִאים, ּכְ

י יֹוֵסי,   ָאה חּוָלָקְך ִרּבִ ֵמַהאי ָעְלָמא, ָאְמרּו ַזּכָ
ְעָיא   ַאְרִחיׁש ָלְך ִניָסא, ַעל ּגַ ּוָבִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ

ִמלִּ  ִחיק ּבְ ָהִכי ּדָ ְבָנְך, ּוְבִמּלֹוי, ּדְ יִרין  ּוִבְכָייא ּדִ ּפִ ין ׁשְ
ין. ִלְתַרע ׁשְ  ִמּלֹוי ּוְבִדְמעֹוי אֹוִסיפּו ָלְך ַחּיִ  ַמָיא, ּבְ

קּוהּו,  .365 ינֹוק ּוְנׁשָ ָלְקחּו ֶאת אֹותֹו ּתִ
ּוָבכּו ִעּמֹו ֵמרֹב ֶחְדָוה, ְוהֹוִציאּוהּו ְלַבִית 
ַאֵחר, ְוִהְתעֹוְררּו ָעָליו, ְולֹא הֹוִדיַע לֹו ִמיָּד, 

א ַאַחר כָּ  לֹשָׁ ֶאּלָ ם ׁשְ ְמחּו ׁשָ ה ָיִמים, ְך. ׂשָ
י   ה ִחּדּוׁשֵ ּמָ י יֹוֵסי ּכַ ׁשּו ַיַחד ִעם אֹותֹו ַרּבִ ְוִחּדְ

 תֹוָרה. 

  

יּה   .365 קּוהּו ּוָבכּו ִעּמֵ ְנָטלּוהּו ְלַההּוא ַיּנּוָקא, ּוְנׁשַ
ֲערּו   יא. ְוַאְפקּוהּו ְלֵביָתא ַאֲחָרא, ְוַאּתְ ֵמֶחְדָוה ַסּגִ

א ְלָבַתר ָהִכי.  ְדעּו ֵליּה ָעֵליּה, ְוָלא אוֹ  ד, ֶאּלָ ִמּיָ
י   ֲהֵדי ַההּוא ִרּבִ ָלָתא יֹוִמין, ְוַחִדיׁשּו ּבַ ן ּתְ ּמָ ֲחדּו ּתַ

אֹוַרְייָתא.  ין ּבְ ָמה ִחּדּוׁשִ  יֹוֵסי, ּכַ
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ָנה  .366 י יֹוֵסי, ֲחֵבִרים, לֹא ִנּתְ ָאַמר לֹו ַרּבִ
אֹותוֹ  ָרִאיִתי ּבְ ֶ ה ׁשּ  ִלי ְרׁשּות ְלַגּלֹות ִמּמַ

ִנים. עֹוָלם, אֶ  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ א ְלַאַחר ׁשְ ּלָ
ָמעֹות   ים ְוָחֵמׁש ּדְ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ֲאָבל ׁשְ
ֶלְך   ּבֹון ִלְפֵני ַהּמֶ ִני, ִנְכְנסּו ְבֶחׁשְ ַפְך ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ
ע ָלֶכם, ֲחֵבִרים,  ּבָ דֹוׁש, ַוֲאִני ִנׁשְ ַהּקָ

סּוק וְ  אֹותֹו ַהּפָ ַתח ּבְ ּפָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ָצַעק ׁשֶ
ּדְ  לֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּבַ ְעְזעּו ׁשְ ָבִרים ָהֵהם, ִהְזּדַ

ם עֹוְמִדים ִלְפֵני   יַבת ָהָרִקיַע, ְוֻכּלָ ַסְפְסֵלי ְיׁשִ
דֹוׁש, ּוִבְקׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים ְוָעְרבּו  ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ
א ַרֲחִמים   רּוְך הּוא ִהְתַמּלֵ דֹוׁש ּבָ ִלי, ְוַהּקָ

 ָעַלי. 

  

י יֹוסֵ ָאַמר לֹון   .366 יא, ָלא ִאְתְיִהיַבת ִלי  ִרּבִ י, ַחְבַרּיָ
ַההּוא ָעְלָמא,   ֲחֵמיָנא ּבְ ָאה ֵמַההּוא ּדַ ְרׁשּו ְלַגּלָ
ין   ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ִנין. ֲאָבל ּתְ ֵריָסר ׁשְ א ְלָבַתר ּתְ ֶאּלָ
י   ָנא ַקּמֵ ּבָ חּוׁשְ ִרי, ָעאלּו ּבְ יד ּבְ אֹוׁשִ ְמִעין, ּדְ ַוֲחֵמׁש ּדִ

י א ַקּדִ א, ְואֹומֵ ַמְלּכָ ֲעָתא  ׁשָ ְבׁשַ יא, ּדִ יָנא ְלכּו ַחְבַרּיָ
ין,   ִאיּנּון ִמּלִ סּוָקא, ְוָגָעא ּבְ ַההּוא ּפְ ָפַתח ּבְ ּדְ
א   ְמִתיְבּתָ ֲהוֹו ּבִ ַלת ְמָאה ַאְלֵפי ַסְפָסֵלי ּדַ ֲעָזעּו ּתְ ִאְזּדַ
א,   יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ יּה ּדְ הּו ַקְייֵמי ַקּמֵ ְרִקיָעא, ְוֻכּלְ ּדִ

ִריְך הּוא   ֲחֵמי ָעַלי, ּוָבעּו ַר  א ּבְ ְוָעְרבּו ִלי. ְוקּוְדׁשָ
 ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין ָעַלי. 

ָבִרים ְוֵאיְך ָמַסר  .367 ְוָיֶפה ְלָפָניו אֹוָתם ּדְ
ַנְפׁשֹו ָעַלי. ְוַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶאָחד ָהָיה ְלָפָניו, 

תּוב (תהלים  ְוָאַמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֲהֵרי ּכָ
י עֹוְללִ  ח) ְדּתָ עֹז ְלַמַען ִמּפִ ים ְויְֹנִקים ִיּסַ

ם. ְיִהי ָרצֹון  ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ צֹוְרֶריָך ְלַהׁשְ
כּות ַהּתֹוָרה ּוְזכּות אֹותֹו  זְּ ָפֶניָך ׁשֶ ִמּלְ
חּוס  ּתָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ָאִביו, ׁשֶ ּמָ ינֹוק ׁשֶ ַהּתִ

ֵצל.  ָעָליו ְוִיּנָ

  

י  .367 יר ַקּמֵ ּפִ יּה  ּה, ִאיּנּון ִמ ְוׁשַ ין, ְוֵהיְך ָמַסר ַנְפׁשֵ ּלִ
יּה, ְוָקָאַמר, ָמאֵרי   ָעַלי. ְוַחד ַאּפְֹטרֹוּפָֹסא ֲהָוה ַקּמֵ

ִתיב ָעְלָמא, ָהא ּכְ י עֹוְלִלים   (תהלים ח) ּדְ ִמּפִ
ית אֹוֵיב   ּבִ ְדּתָ עֹוז ְלַמַען צֹוְרֶריָך ְלַהׁשְ ְויֹוְנִקים ִיּסַ

ם. ְיֵהא ַרֲעָוא ְך, ְזכוּ  ּוִמְתַנּקֵ אֹוַרְייָתא, ּוְזכּו   ַקּמָ ּדְ
יּה ַעל ֲאבּוּהָ   ָקא ָמַסר ַנְפׁשֵ ַההּוא ַרְבָיא, ּדְ ּדְ

ִזיב. ּתֵ ֵתחּוס ָעֵליּה, ְוִיׁשְ  ּדְ
ֵני ָאָדם ִהְזִמין לֹו  .368 ר ּבְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ּוׁשְ

ה ֶזה. ָאז  ין ָקׁשֶ י, ְוֵעָרבֹון ָנַתן לֹו ִמּדִ ְחּתַ ּתַ
רּוְך הּוא לְ ָקָרא  דֹוׁש ּבָ ֶות,  ַהּקָ ַמְלַאְך ַהּמָ

ִרים  יֲַּחזֹר ְלַאַחר ֶעׂשְ ה אֹותֹו ָעַלי ׁשֶ ְוִצּוָ
ֲהֵרי ֵאין ָהֵעָרבֹון ְלָפָניו,  ִנים, ׁשֶ ִים ׁשָ ּתַ ּוׁשְ
ָהיּו ְבָידֹו.  ּכֹונֹות ׁשֶ יב ְלָידֹו ַמׁשְ א ְלָהׁשִ ֶאּלָ

דֹושׁ  ָרָאה ַהּקָ ּום ׁשֶ ֵעת ֲחֵבִרים, ִמׁשּ רּוְך  ּכָ ּבָ
ם צַ  ַאּתֶ יֵקי ֱאֶמת, ִהְתַרֵחׁש ַהּנֵס  הּוא ׁשֶ ּדִ

 ְלֵעיֵניֶהם. 

  

חֹוַתי, ְוִעְרבֹוָנא   .368 א ַאְזִמין ֵליּה ּתְ ֵני ָנׁשָ ּוְתֵליָסר ּבְ
א   ֵדין ָקָרא קּוְדׁשָ א. ּכְ יָפא ּדָ ּקִ יָנא ּתַ ָיַהב ֵליּה, ִמּדִ

ְות, ּוָפִקיד ֵליהּ  ִריְך הּוא ְלַמְלַאְך ַהּמָ ֵליֻתב  ּבְ  ָעַלי, ּדְ
ָהא ָלאו ִעְרבֹוָנא  ְלָבַתר  ִנין, ּדְ ִרין ּוְתֵרין ׁשְ ֶעׂשְ

ידֹוי,   ֲהוֹו ּבִ ּכִֹנין ּדַ א ִליתּוב ִלידֹוי, ַמׁשְ יּה, ֶאּלָ ַקּמֵ
ִריְך הּוא   א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ ִגין ּדְ יא, ּבְ א ַחְבַרּיָ ּתָ ַהׁשְ

ֵאי ְקׁשֹוט, ִאְתְרִחיׁש ִניָסא  ַאּתּון ַזּכָ  ְלֵעיַנְייכּו.ּדְ

ַתח .369 י יֹוֵסי ְוָאַמר, ּפָ א -(שמואל ַרּבִ
אֹול ַויַָּעל.  ב) ה' ֵמִמית ּוְמַחיֶּה מֹוִריד ׁשְ

ל, ְוִכי ה' ֵמִמית?   ּכֵ ָפסּוק ֶזה ֵיׁש ְלִהְסּתַ ּבְ
ים הּוא ַלּכֹל, ְוָדָבר ֶזה  ם ֶזה ַסם ַחיִּ ַוֲהֵרי ׁשֵ

ל ָמֶות לֹא ׁשֹוֶרה ּבֹו, ּוְבָכל ָמקוֹ  ם ֶזה ׁשֶ ם ׁשֵ
ים  ְלָכל ָהעֹוָלם, ָאז ַמה זֶּה ה' נֹוֵתן ַחיִּ

  

י יֹוֵסי ְוָאַמר,  .369 ַתח ִרּבִ ְיָי ֵמִמית   (שמואל א ב)  ּפָ
ַעל. ַהאי ְקָרא ּוְמַחּיֶה מֹוִריד ׁשְ  ִאית   אֹול ַוּיָ

א ַסָמא   ָמא ּדָ יּה, ְוִכי ְיָי ֵמִמית, ְוָהא ׁשְ ָלא ּבֵ ּכְ ְלִאְסּתַ
ְרָיא   מֹוָתא, ָלא ׁשַ א ּדְ ה ּדָ א. ּוִמּלָ ין ִאיהּו ְלכֹּלָ ַחּיִ ּדְ
ין ְלָכל ָעְלָמא,   א ָיִהיב ַחּיִ ָמא ּדָ יּה, ּוְבָכל ֲאָתר ׁשְ ּבֵ
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הּוא הֹוֵרג ְלָכל  ֵני ָאָדם ׁשֶ ִבים ּבְ ֵמִמית? חֹוׁשְ
אי. ֵאיְך  ַוּדַ א ה' ֵמִמית ּבְ ֵני ָהָאָדם?! ֶאּלָ ּבְ
ק  ּלֵ ִהְסּתַ ּום ׁשֶ אַמר ִמׁשּ הּוא ֵמִמית? ִאם ּתֹ

הוּ  עֹוד ׁשֶ ֲהֵרי ּבְ ֵני ָאָדם, ׁשֶ א ָעָליו, ֵמַעל ּבְ
יק לֹו. לֹא ְיכֹוִלים כָּ  ל ְמַקְטְרֵגי ָהעֹוָלם ְלַהזִּ

ל  ּנּו, ִמיָּד ּכָ ק ִמּמֶ ּלֵ ְסּתַ ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ן ָאָדם. לֹא  ַהְמַקְטְרִגים ְיכֹוִלים לֹו ּוֵמת ַהּבֶ

ְך?!  ּכָ

בִ  ִאיהּו ַמהּו ְיָי ֵמִמית, ַחׁשְ א ּדְ ֵני ָנׁשָ ָקִטיל ְלָכל  ין ּבְ
ִאיהּו ָעֵליּה, ָלא   אי ּדְ א ְיָי ֵמִמית ַוּדַ א. ֶאּלָ ֵני ָנׁשָ ּבְ
ֲעָתא   ׁשַ ָעְלָמא ְלַנְזָקא ֵליּה, ּבְ ל ְמַקְטְרִגין ּדְ ַיְכִלין ּכָ
ל ְמַקְטְרִגין ַיְכִלין ֵליּה,   יּה, ִמּיָד ּכָ ִליק ִמּנֵ ִאְסּתָ ּדְ

ר ָנׁש.   ָלאו ָהִכי.ּוִמית ּבַ

א ה' .370 ֵמִמית, ֶאת ִמי הּוא ֵמִמית?   ֶאּלָ
יָון   ד ָהַאֵחר ָהָרע. ּכֵ טּות ַהּצַ ְ ׁשּ ְלאֹוָתּה ִהְתּפַ
בֹודֹו  ד ָהָרע רֹוָאה ֶאת ִזיו ּכְ יכּות ַהּצַ ׁשִ ּמְ ׁשֶ
רּוְך הּוא, ִמיָּד ֵמָתה, ְוֵאין ָלּה  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
אֹוָתּה  יָון ׁשֶ ִקיּּום ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד. ּכֵ

ְ הִ  ׁשּ טּות ַצד ָהַאֵחר ֵמָתה ְוָעְבָרה ִמן ְתּפַ
ָהעֹוָלם, ִמיָּד ְמַחיֶּה. ֶאת ִמי הּוא ְמַחיֶּה? 
ד  ָאה ִמּצַ ּבָ טּות רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ְ ׁשּ אֹוָתּה ִהְתּפַ
ִקיּּום   ה, ְמַחיֶּה אֹוָתּה ּוַמֲעִמיָדּה ּבְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֵלם. ַהּכֹל עֹוׂשֶ ְזמַ ׁשָ ן א ּבִ
אֹול ַויַָּעל  ָאַמר מֹוִריד ׁשְ ֶ  -ֶאָחד. ּוַמה ׁשּ

ה   אֹול, ְועֹוׂשֶ ְ ה ַלׁשּ מֹוִריד אֹוָתּה רּוַח ְקדֹוׁשָ
ֵהר, ּוִמיָּד ַמֲעֶלה  ם ְטִביָלה ְלִהּטַ ָלּה ׁשָ

(ִלְׁשֹאל, ְלִהּדֹון ָׁשם, ּוִמָּיד ַמֲעֶלה אֹוָתּה  אֹוָתּה,
קְוִנְכנָ  ְועֹוֶׂשה ָלּה ְטִביָלה) ִריְך  ס ַלּמָ ּצָ ֹום ׁשֶ

ַגן ֵעֶדן.  ּבְ

  

יכּו   .370 א ְיָי ֵמִמית, ְלַמאן ֵמִמית. ְלַההּוא ְמׁשִ ֶאּלָ
ִסְטָרא   יכּו ּדְ ְמׁשִ יָון ּדִ א. ּכֵ יׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ּדְ
ִריְך הּוא,   א ּבְ קּוְדׁשָ א, ָחֵמי ֵליּה ְלִזיו ְיָקֵריּה ּדְ יׁשָ ּבִ

ד ִמית. ְוֵלית ֵליּה ִק  ִפיּלּו ִרְגָעא ֲחָדא.  יּוָמא אֲ ִמּיַ
ְסָטר ַאֲחָרא ִמית ְוִאְתֲעָבר   יכּו ּדִ ַההּוא ְמׁשִ יָון ּדְ ּכֵ
ד ְמַחּיֶה. ְלַמאן ְמַחּיֶה. ְלַההּוא   ִמן ָעְלָמא, ִמּיַ
ה,   ָ ְקדּוׁשּ ְטָרא ּדִ ָאֵתי ִמּסִ א, ּדְ רּוַח ֻקְדׁשָ יכּו ּדְ ְמׁשִ

ִקּיּומָ  ִליְמַחּיֶה ֵליּה, ְואֹוִקים ֵליּה ּבְ א  א ׁשְ ם. ּכֹּלָ
ִזְמָנא ֲחָדא. ּוַמה   ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָעִביד קּוְדׁשָ
ַעל. מֹוִריד ְלַההּוא רּוַח   אֹול ַוּיָ ָאַמר מֹוִריד ׁשְ ּדְ
ן ְטִביָלה,   ּמָ אֹול, ְוָעִביד ֵליּה ּתַ א ִלׁשְ יׁשָ ַקּדִ

ד ָסִליק ֵליּה,  ָאה, ּוִמּיַ ַדּכָ (לשאול, לאתדנא   ְלִאּתְ
ְוָעאל   יד ליה תמן טבילה) ק ליה ועבתמן, ומיד סלי 

ַגן ֵעֶדן. ִאְצְטִריְך ּבְ  ַלֲאָתר ּדְ
ָעה  .371 אֹוָתּה ׁשָ ַוֲאִני, ֲחֵבִרים, ּבְ

י ֵמָהעֹוָלם, רּוִחי ָעְלָתה  ְקּתִ ּלַ ִהְסּתַ ׁשֶ
ֶהֱחָיִני  ה ׁשֶ ָעה ַקּלָ ָמה ִמיָּד, ַעד ׁשָ ְוִנְרּדְ

רּוְך הּוא ְוַהּגּוף ָהָיה מֵ  דֹוׁש ּבָ שָׁ ַהּקָ ָעה ת. ּבְ
ְרָחה  ָבִרים, ָאז ּפָ אֹוָתם ּדְ ִני ּבְ ַתח ּבְ ּפָ ׁשֶ

ָמתוֹ  ָהְיָתה  (ִנְׁשָמִתי) ִנׁשְ ָמִתי ׁשֶ ה ְבִנׁשְ , ּוָפְגׁשָ
עֹוָלה ִמּתֹוְך ָטֳהָרה ּוִמּתֹוְך ְטִביָלה, ְוִנְכְנָסה 
נּו  יָנּה, ְוִנּתְ נּו ֶאת ּדִ ם ּדָ ְכְנָסה, ְוׁשָ ּנִ ְבָמקֹום ׁשֶ

ִרי ּתַ ִלי ֶעׂשְ ְגַלל ם ּוׁשְ ים ּבִ נֹות ַחיִּ ִים ׁשְ
אן ָוָהְלָאה ֵיׁש ִלי  ְמעֹות ְוִדְבֵרי ְבִני. ִמּכָ ּדִ
ֲהֵרי ֵאין ִלי  ָרִאיִתי, ׁשֶ ֶ ַמה ׁשּ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
יָון  ִדְבֵרי ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ּכֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

  

ַלְקָנא   .371 ִאְסּתְ ֲעָתא ּדְ ַהִהוא ׁשַ יא, ּבְ ַוֲאָנא, ַחְבַרּיָ
ק ְוָדַמְך ִמּיַד, ַעד   ּלַ יִלי ִאְסּתְ ֵמָעְלָמא, רּוָחא ּדִ
ִריְך הּוא,   א ּבְ ַאְחָייא ִלי קּוְדׁשָ ֲעָתא ְזֵעיָרא ּדְ ׁשַ

עֲ   ְוגּוָפא ֲהָוה ִמית.  ׁשַ ין,  ּבְ ִאיּנּון ִמּלִ ִרי ּבְ ָפַתח ּבְ ָתא ּדְ
ָמֵתיהּ  ְרָחה ִנׁשְ ֵדין ּפַ , ְוִאֲעָרָעת (נ''א נשמתי)  ּכְ

ְכיּו ּוִמּגֹו   ָקא ִמּגֹו ּדַ ֲהָוה ַסּלְ יִלי, ּדְ ְמָתא ּדִ ִנׁשְ ּבְ
ן   ּדָ ן ִאּתְ ָעאָלת, ְוַתּמָ ֲאָתר ּדְ ְטִביָלה, ְוָעאַלת ּבַ

יָנָהא, ְוִאְתְייִהיבוּ  ין,  ִלי ֶעׂשְ  ּדִ ַחּיִ ִנין ּדְ ִרין ּוְתֵרין ׁשְ
ְמִעין  ִגין ּדִ אן   (דף ר''ה ע''ב)  ּבְ ְבִרי, ִמּכָ ין ּדִ ּוִמּלִ

ֲחֵמיָנא,   ַמה ּדַ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ּוְלָהְלָאה, ִאית ִלי ְלִאׁשְ
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דֹוׁש   ָרִאיִתי, ְורֹוֶצה ַהּקָ ֶ ָרִאיִתי ַמה ׁשּ ׁשֶ
רּוךְ  לּום.הּוא שֶׁ  ּבָ י ּכְ ּנִ ַכח ִמּמֶ ָ  ּלֹא יֹאַבד ְוִיׁשּ

ַהאי ָעְלָמא.   ין ּדְ ִמּלִ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ָהא ֵלית ִלי ְלִאׁשְ ּדְ
ֲחֵמיָנא ַמה  יָון ּדַ ֲחֵמיָנא, ּובָ ּכֵ ִריְך  ּדַ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ

לּום.  אי ּכְ י ִמּנַ ָלא ִיְתַאִביד ְוִיְתְנׁשֵ  הּוא ּדְ
ַתח ְוָאַמר, .372 י   (תהלים קיח) ּפָ ַרּנִ ַיּסֹר ִיּסְ

ל  ֶלְך ָאַמר ֶאת ֶזה ַעל ּכָ ִוד ַהּמֶ יָּּה ְוגֹו'. ּדָ
ֶזה ָהעֹוָלם, ְוָאַמר ַעל  (ֶׁשָעַבר) ַמה ה ּבְ ָעׂשָ ֶ ׁשּ

הָ הַ  ל ַהְבָטָחה ׁשֶ אֹותֹו עֹוָלם. ַעל ּכָ ְיָתה לֹו ּבְ
ָרְדפּו אֹותֹו,  עֹוָלם ַהזֶּה, ׁשֶ ָעַבר ּבָ ֶ ַמה ׁשּ

ֶאֶרץ  (לֹו) ְוָהָיה ֶאֶרץ ָנְכִריָּה, ּבְ ּבֹוֵרַח ּבְ
ילֹו  ם ִהּצִ ּלָ ים, ּוִמּכֻ ּתִ ִלׁשְ מֹוָאב ּוְבֶאֶרץ ּפְ

ִאירֹו לָ  רּוְך הּוא ְולֹא ִהׁשְ דֹוׁש ּבָ מּות,  ַהּקָ
ל אֹותֹו ָהעֹוָלם. ְוָאַמר עַ   ל ַהַהְבָטָחה ׁשֶ

  

ַתח ְוָאַמר,  .372 י ָיּה ְוגֹו',   (תהלים קיח)  ּפָ ַרּנִ ַיּסֹור ִיּסְ
ל ַמה א, ַעל ּכָ א ָאַמר ּדָ ִוד ַמְלּכָ (ס''א   ּדָ

ַהאי ָעְלָמא, ְוָאַמר ַעל   דאעבר)  ֲעַבד ּבְ ּדְ
ֲהָוה ֵליּה   ל ַמה  ַאְבָטחּוָתא ּדְ ַההּוא ָעְלָמא. ַעל ּכָ ּבְ

ְרִדיפּו ֵליּה,   ַהאי ָעְלָמא, ּדִ ר ּבְ ַאְעּבָ ּדְ
ַאְרָעא   (ליה)  ַוֲהָוה ַאְרָעא נּוְכָרָאה, ּבְ ָעִריק ּבְ

ִזיב ֵליּה   הּו ׁשֵ ּלְ ֵאי, ּוִמּכֻ ּתָ ְפִלׁשְ מֹוָאב, ּוְבַאְרָעא ּדִ ּדְ
ִביק ֵליּה   ִריְך הּוא, ְוָלא ׁשָ א ּבְ ְלמֹוָתא, ְוָאַמר  קּוְדׁשָ

הַ   הּוא ָעְלָמא. ַעל ַאְבָטחּוָתא ּדְ
אן ָחָטאִתי  .373 ִוד, ִאם ּכָ ָאַמר ּדָ

דֹושׁ  רּוךְ   -ַלּקָ י  -ּבָ ְלּתִ אן ָלִקיִתי ְוִקּבַ הּוא, ּכָ
ָחָטאִתי,  ֶ ל ַמה ׁשּ י, ְוִטֵהר אֹוִתי ִמּכָ ָעְנׁשִ
י ָלעֹוָלם ַההּוא  ּלִ ִאיר עֶֹנׁש ׁשֶ ְולֹא ִהׁשְ

י יָּּה  ְלַאַחר ִמ  ַרּנִ אי ַיּסֹר ִיּסְ עֹוָלם   -יָתה, ַוּדַ ּבָ
ֶות לֹא ְנָתָנִני  ֵדי ְלַנּקֹוֵתִני, ְוַלּמָ  -ַהזֶּה ּכְ

י ְנָקָמה. ַוֲאִני,  ּנִ אֹותֹו ָהעֹוָלם ָלַקַחת ִמּמֶ ּבְ
ַעם  ה אֹוִתי ּפַ רּוְך הּוא ִנּקָ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ

אן ָוָהְלָאה   עֹוָלם ַהזֶּה, ִמּכָ ֲאִני ָצִריְך ַאַחת ּבָ
בּושָׁ  ּלֹא ִלְהיֹות ּבְ א.ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ  ה ּבָ

  

א   .373 י קּוְדׁשָ ִוד, ִאי ָהָכא ַחְבָנא ְלַגּבֵ ָאַמר ּדָ
יִלי,   א ּדִ יְלָנא עֹוְנׁשָ ִריְך הּוא, ָהָכא ַאְלֵקיָנא, ְוַקּבִ ּבְ
א   ִביק עֹוְנׁשָ ַחְבָנא, ְוָלא ׁשָ ל ַמה ּדְ י ִלי ִמּכָ ְוַאְדּכֵ

יִלי לְ  אי  ּדִ ַתר ִמיָתה. ַוּדַ י  ַההּוא ָעְלָמא, ּבָ ַרּנִ ַיּסֹור ִיּסְ
ְות לֹא   ָאה ִלי. ְוַלּמָ ִגין ְלַנּקָ ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ָיּה, ּבְ
אי,   ַההּוא ָעְלָמא, ְלַנְטָלא ִנְקָמָתא ִמּנַ ְנָתָנִני, ּבְ
ִריְך הּוא, ַאְנֵקי ִלי ִזְמָנא ֲחָדא   א ּבְ ַוֲאָנא, ָהא קּוְדׁשָ

ַהאי ָעלְ  אן ְוָהְלָאה ִאְצְטִריְכָנא ּדְ ּבְ ָלא  ָמא, ִמּכָ
ָאֵתי. ָעְלָמא ּדְ ִכּסּוָפא ּבְ  ֱאֵהא ּבְ

נֹו  .374 ינֹוק ּבְ ַתח אֹותֹו ּתִ ּפָ
ר  (במדבר כז) ְוָאַמר, ְדּבָ ּמִ ָאִבינּו ֵמת ּבַ

תֹוְך ָהֵעָדה ְוגֹו'. ָאִבינּו, ֲהֵרי  ְוהּוא לֹא ָהָיה ּבְ
ַעם ְלַמְעָלה, ֶהֱאִריְך בַּ  ְך  ַהּטַ ה ּוָמׁשַ ּלָ ּמִ

יכּות  אֹוָתּה. ִאי ֲחִסיִד  ה ְמׁשִ ּמָ ים, ּכַ ים ְקדֹוׁשִ
ֵאב  ְקִריַאת ָאִבינּו. ֵאין ַצַער ְוֵאין ּכְ ַצַער ּבִ
ְך, ָאִבינּו,  ָראנּו ּכָ ּקָ ׁשֶ א ּכְ ל רּוַח ָוֶנֶפׁש ֶאּלָ ׁשֶ
ר, ְוִכי ֲאֵחִרים לֹא  ְדּבָ ּמִ ב. ֵמת ּבַ ְכֵאב ִמּלֵ ּבִ

ְדבָּ  ם אֹותֹו ְוָאַמר ֵמתּו ַבּמִ אן ָרׁשַ ּכָ ר ׁשֶ
הוּ  ר? ַוֲהֵרי ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות  ׁשֶ ְדּבָ ּמִ א ֵמת ּבַ

ר!  ְדּבָ  ֵמתּו ַבּמִ

  

ֵריּה ְוָאַמר,  .374 ַתח ַההּוא ַיּנּוָקא ּבְ (במדבר   ּפָ
תֹוְך ָהֵעָדה   כז) ר ְוהּוא לֹא ָהָיה ּבְ ְדּבָ ּמִ ָאִבינּו ֵמת ּבַ

יְך  ְוגֹו'. ָאִבינּו, ָהא   ה ּוָמׁשִ א, ָאִריְך ִמּלָ ַטֲעָמא ְלֵעיּלָ
ַצֲעָרא  לָ  יכּו ּדְ ָמה ְמׁשִ ין, ּכַ יׁשִ ּה, ִאי ֲחִסיִדין ַקּדִ

רּוָחא   ֵאָבא ּדְ ִמְקֵרי ָאִבינּו. ֵלית ַצֲעָרא, ְוֵלית ּכְ ּבְ
ְכֵאָבא   ד ָקָראן ָהִכי, ָאִבינּו, ּבִ א ּכַ א, ֶאּלָ ְוַנְפׁשָ

ר, וְ  ְדּבָ א. ֵמת ַבּמִ ּבָ ִכי ַאֲחָרִנין ָלא ִמיתּו  ִמּלִ
הָ  ָרא, ּדְ ַמְדּבְ ִאיהּו ֵמת  ּבְ ים ֵליּה, ְוָאַמר ּדְ ָכא ָרׁשִ

ָרא.  ַמְדּבְ ָבן ִמיתּו ּבְ ר, ְוָהא ֶאֶלף ְוִרּבְ ְדּבָ ּמִ  ּבַ
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ֵני ָאָדם ְמֻעְרָטִלים ַעל   .375 ה ּבְ ּמָ א ּכַ ֶאּלָ
ׁש   הּוא ָהָיה ְמקֹוׁשֵ ֶזה, ֵמֶהם אֹוְמִרים ׁשֶ

י ְבֶחְטאֹו ֵמת. ּוֵמֶהם ָהֵעִצים, שֶׁ  תּוב ּכִ ּכָ
ְך ָאְמרּו כָּ  ְך, ַוֲאִני ּכָ ְך, ּוֵמֶהם ָאְמרּו ּכָ

ֵבית ָחְליֹו,  א ָנַפל ּבְ ַאּבָ י: יֹום ׁשֶ ָלַמְדּתִ
ָרִאיִתי,  ֶ ַדִני ֶאת ֶזה, ַוֲאִני ָרִאיִתי ַמה ׁשּ ִלּמְ
ה  ּמָ א ּכַ ּלֹא ְלַגּלֹות. ֶאּלָ א ׁשֶ ה אֹוִתי ַאּבָ ּוָ ּצִ ׁשֶ

ר, ְולֹא ַעל חֵ ְוכַ  ְדּבָ תּו ַבּמִ ּמֵ ה ָהיּו ׁשֶ ְטא ּמָ
ְך ִנְגְזָרה  ִלים. ּכָ קַֹרח ְולֹא ַעל ֵחְטא ַהְמַרּגְ

ֵזָרה. (ְולֹא ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשָעׂשּו  ַהּגְ
א קֶֹדם ְוכּו') (ֶׁשֵּמתּו ַעל ֵחְטא ֹקַרח, ַעל  ֶאּלָ

ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים, ַּכֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה, 
עָ  ְוֹקֶדם) ן ּתֹוָרה, ְוַאַחר ָהֵעֶגל ׁשֶ ׂשּו ַמּתַ

כּו  ְמׁשְ ּנִ אֹוָתם ַמְטֵעי ָהעֹוָלם ְוֵאּלּו ׁשֶ
 ַאֲחֵריֶהם. 

  

הֹון   .375 א, ִמּנְ א ַעְרִטיָלִאין ַעל ּדָ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ א ּכַ ֶאּלָ
י   יב ּכִ ְכּתִ ׁש ֵעִצים ֲהָוה, ּדִ הּוא ְמקֹוׁשֵ ַאְמֵרי ּדְ

הֹון ַאְמֵרי ָהכִ ְבֶחְטאֹו ֵמת.   הֹון ַאְמֵרי ָהִכי, ּוִמּנְ י,  ּוִמּנְ
ֵבי ַמְרֵעיּה,   א ָנַפל ּבְ ַאּבָ ַוֲאָנא ָהִכי אֹוִליְפָנא, יֹוָמא ּדְ
ָפִקיד   ֲחֵמיָנא, ּדְ א. ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא ַמה ּדַ אֹוְלֵפי ִלי ּדָ
ה ֲהוֹו   ָמה ְוַכּמָ א ּכַ ָאה. ֶאּלָ ָלא ְלַגּלָ א ּדְ ִלי ַאּבָ

ִמיתּו בְּ  קַֹרח, ְוָלא ַעל  ּדְ ָרא, ְוָלא ַעל חֹוָבא ּדְ ַמְדּבְ
ֵזָרה,  ַזר ּגְ ד ִאְתּגְ ְמַרְגִלים, ּכַ (ס''א ולא על  חֹוָבא ּדִ

א ּקֹוֶדם  חובא דעגלא דעבדו וכו') (ס''א דמיתו על   ֶאּלָ
חובא דקרח, על חובא דמרגלים, כד אתגזר גזרה, 

ָעְבדוּ  וקודם) ן ּתֹוָרה, ּוָבַתר ֶעְגָלא ּדְ , ִאיּנּון  ַמּתַ
ִאְתְמׁשָ  ַעי ָעְלָמא, ְוִאיּנּון ּדְ ְתַרְייהּו. ַמּטָ  כּו ֲאּבַ

נֹות,  .376 ֲענּו אֹוָתן ּבָ ּטָ ֲאָבל ַטֲעָנה ׁשֶ
דֹול  ר הּוא, ְוָהָיה ְצָלְפָחד ּגָ ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ּמֵ ׁשֶ
ְרֵכי ַהּתֹוָרה  ּלֹא ָיַדע ּדַ ְלֵבית יֹוֵסף, ּוִמּתֹוְך ׁשֶ

ָראּוי, לֹא ָהָיה נָ  ּלֹא ּכָ יא, ְוהּוא ָהָיה ׁשֶ ׂשִ
יו ּוְדָבָרי ַמר ּפִ ה, ְוָעָליו ׁשָ ו מּול ֹמׁשֶ

תּוב ָרֵאל.  (שם כא) ּכָ ׂשְ ַויָָּמת ַעם ָרב ִמיִּ
ּלֹא ָיַדע ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶבר ׁשֶ (לֹא ָגדֹול  ּגֶ

ל  ַּבּתֹוָרה) דֹול ׁשֶ ָחה. ּגָ ּפָ ׁשְ דֹול ַהּמִ ְוהּוא ּגְ
 ֶ ֵני ְמַנׁשּ ָחָטא ֶזַרע יֹוֵסף, ִמּבְ ּום ׁשֶ ה. ּוִמׁשּ

ִדּבּור ְלמֹ  ר ּבְ ְדּבָ ה  ַבּמִ ּמֹׁשֶ בּו ׁשֶ ה, ָחׁשְ ׁשֶ
ְך ָקְרבּו ִלְפֵני  ּום ּכָ ְנָאה, ּוִמׁשּ ַמר לֹו ׂשִ ׁשָ
י   יִאים ְוָכל ָראׁשֵ ׂשִ ה ְוֶאְלָעָזר ְוָכל ַהּנְ ֹמׁשֶ
א  ה ֶאּלָ רּו ִעם ֹמׁשֶ ָהָאבֹות, ְולֹא ִדּבְ

נְּ  ּקִ ּום ׁשֶ ּנּו ִקְנָאה.ִלְפֵניֶהם, ִמׁשּ  אּו ִמּמֶ

  

טָ  .376 ִמית  ֲאָבל ַטֲעָנה ּדְ ָנִתין, ּדְ ִעינּו ִאינּון ּבְ
ר, ִאיהּו, ַוֲהָוה ְצָלְפָחד ַרב ְלֵבי יֹוֵסף, ּוִמּגֹו   ְדּבָ ַבּמִ
ָקא ָיאּות, ָלא ֲהָוה   ּדְ אֹוַרְייָתא ּכַ ָלא ָיַדע ָאְרחֹוי ּדְ ּדְ

ָלא ָנַטר ּפּומֵ  יא. ְוהּוא ֲהָוה ּדְ יּה ּוִמּלֹוי ָלֳקְבֵליּה  ָנׂשִ
ה, ְוָעֵליּה כְּ  מֹׁשֶ ָמת ָעם ָרב   (במדבר כא)  ִתיב,ּדְ ַוּיָ

ָלא ָיַדע אֹוַרְייָתא,  ָבר ּדְ ָרֵאל. ּגְ (ס''א לאו רב   ִמִיׂשְ
יֹוֵסף,   באורייתא)  ַזְרָעא ּדְ ָחה. ַרב ּדְ ּפָ ְ ְוִאיהּו ַרב ִמׁשּ

ְדבָּ  ּמִ ָחב ּבַ ה. ּוְבִגין ּדְ ְמַנׁשֶ נֹוי ּדִ י  ִמּבְ ִמּלּוָלא ְלַגּבֵ ר ּבְ
מֹׁשֶ  יבּו ּדְ ה, ָחׁשִ ְך  מֹׁשֶ ָבבּו. ּוְבִגין ּכָ ה ַאְנִטיר ּדְ

יִאין,   ה, ְוֶאְלָעָזר, ְוָכל ַהְנׂשִ מֹׁשֶ יּה ּדְ ְקִריבּו ְלַקּמֵ
א   ה ֶאּלָ ילּו ִעם מֹׁשֶ י ֲאָבָהן, ְוָלא ַמּלִ ֵ ְוָכל ֵריׁשּ

יאּו ִקְנָאה ִמנֵּ  ַקּנִ ִגין ּדְ ְייהּו, ּבְ  יּה. ְלַקּמַ
ין, .377 ׁש ִמן ַהּדִ חֹוׁשֵ אן, ִמי ׁשֶ ְיָקֵרב  ִמּכָ

ֵדי  יָּן, ּכְ ים ֵאֶצל אֹותֹו ּדַ ה ֲאָנׁשִ ֲאֵחִרים ְוַיְרּבֶ
ּנּו ְוִיְפַחד ֵמֶהם, ְולֹא ְיֵהא  ְמעּו ִדין ִמּמֶ ׁשְ יִּ ׁשֶ

ָראּוי, ְוִאם לֹא  א ּכָ ִיְדֶחה אֹותֹו ִמן  -ָדן ֶאּלָ
ין. ְוֵהם לֹא  ֲהֵריַהּדִ ה   (שם יב) ָיְדעּו ׁשֶ ֹמׁשֶ

  

ָנא, ְיָקֵרב ַאֲחָרִנין,   .377 ּיָ ָחִייׁש ִמן ּדַ אן, ַמאן ּדְ ִמּכָ
יִ  ִגין ּדְ יָנא, ּבְ ּיָ ֲהֵדי ַההּוא ּדַ גּוְבִרין ּבַ י ּבְ ְמעּון  ְוִיְסּגֵ ׁשְ

ְייהּו, ְוָלא  יּה, ְוִיְדַחל ִמּנַ יָנא ִמּנֵ א  ּדִ ְיֵהא ָדן ֶאּלָ
יָנא. ְוִאיּנּון   ָקא ָיאּות, ְוִאי ָלא, ִיְדֵחי ֵליּה ִמן ּדִ ּדְ ּכַ

ָהא ל   (במדבר יב) ָלא ָיְדעּו ּדְ ה ָעָנו ְמאֹד ִמּכָ מֹׁשֶ

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

178 DailyZohar.com  
 

ֵני  ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָד  ר ַעל ּפְ ם ֲאׁשֶ
ְך. ה לֹא ּכָ ּמֹׁשֶ  ָהֲאָדָמה, ְולֹא ָיְדעּו ׁשֶ

מֹׁשֶ  ֵני ָהֲאָדָמה. ְוָלא ָיְדעּו ּדְ ר ַעל ּפְ ה  ָהָאָדם ֲאׁשֶ
 ָלאו ָהִכי. 

ְך, ָאַמר, .378 ה ּכָ ָרָאה ֹמׁשֶ יָון ׁשֶ ָרִאיִתי   ּכֵ
דֹוִלים   ים ּגְ ל ֲאָנׁשִ סּות ׁשֶ ּנְ ל ִהְתּכַ ּכָ ׁשֶ
יֵאי  י ָהָאבֹות ְוָכל ְנׂשִ ָרֵאל ְוָכל ָראׁשֵ ׂשְ ִמיִּ
ה ִמן  ַרׁש ֹמׁשֶ ֶנֶסת ָקְרבּו ֵאַלי. ִמיָּד ּפֵ ַהּכְ

תּוב ּכָ ין, ֶזהּו ׁשֶ ה  וַ  (שם כז) ַהּדִ יְַּקֵרב ֹמׁשֶ
ָטן ִלְפֵני ה'. ּפָ ה, לֹא ָראּוי (ָאַמר ֹמׁשֶ  ֶאת ִמׁשְ

ה, ִהְקִריב   ִלי ְלִדין ֶזה) ל ֹמׁשֶ ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ
יִָּנים ֲאֵחִרים לֹא  ָטן ִלְפֵני ה'. ּדַ ּפָ ֶאת ִמׁשְ
סּות   ּנְ ִהְתּכַ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ֶרְך זֹו, ׁשֶ לֹוְקִחים ּדֶ

דֹוָלה ֲעֵליֶהם. ֵהם יִָּנים ַעזֵּי  ּגְ ִנְקָרִאים ּדַ
ֶהם ֵמַעְנוְ  ָלל. ָפִנים, ֵאין ּבָ ה ּכְ ל ֹמׁשֶ ָתנּותֹו ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר  ְמחּו ַרּבִ ה. ׂשָ ל ֹמׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
 ְוַהֲחֵבִרים. 

  

כֹל   .378 ְך, ָאַמר ֲחֵמיָנא ּדְ ה ּכַ ָחָמא מֹׁשֶ יָון ּדְ ּכֵ
גּוְבִרין ַרְבְרִבין ִמיִ  נּוְפָיא ּדְ י  ּכְ ָרֵאל, ְוָכל ֵריׁשֵ ׂשְ

ִנׁשְ  יֵאי ּכְ א, ָעַלי ְקִריבּו. ִמּיַד  ֲאָבָהן ְוָכל ְנׂשִ ּתָ
יָנא, ֲהָדא הּוא   ה ִמן ּדִ ַרׁש מֹׁשֶ ִאְתּפְ

ָטן   (במדבר כז)  ִדְכִתיב,  ּפָ ה ֶאת ִמׁשְ ְקֵרב מֹׁשֶ ַוּיַ
ַעְנָוָתנּוָתא   (אמר משה דא לא אתחזי לדינא)  ִלְפֵני ְיָי. 

ה, ַאְק  מֹׁשֶ יִנין ַאֲחָרִניןּדְ ּיָ ָטן ִלְפֵני ְיָי. ּדַ ּפָ ,  ִריב ֶאת ִמׁשְ
י   ְכנּוְפָיא ַסּגִ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ א ָלא ַנְטֵלי, ּדְ ָאְרָחא ּדָ
הּו   ִנים, ֵלית ּבְ י ּפָ ְייֵני ִאְקרּון ַעּזֵ ֲעֵליהֹון. ִאיּנּון ּדַ
ה.   מֹׁשֶ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ָלל. ַזּכָ ה ּכְ מֹׁשֶ ֵמַעְנָוָתנּוָתא ּדְ

יא. חֲ  י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרּיָ  דּו ִרּבִ

ָבִרים ָאַמר אֹותֹו ּתִ  .379 ינֹוק, ָחַזְרנּו ַלּדְ
ר. ָאִבינּו,  ְדּבָ ּמִ ָהִראׁשֹוִנים. ָאִבינּו ֵמת ּבַ
לּוי ַעל ָעְרּפֹו,  ּתָ ַעם ּדֹוֶמה ְלָנָחׁש ׁשֶ ַהּטַ

אתֹו  ַטַעם ׁשֶ ִפיו ּבְ ְך ְזָנבֹו ּבְ ְך  ּומֹוׁשֵ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ
יו.  ִדּבּור ּפִ ר, ּבְ ְדּבָ ּמִ ָעָליו ְלַמְעָלה. ֵמת ּבַ

ֵהל עֶֹרף   ִהְתּבַ ֶבָהָלה ְוָתַפס ּבְ ינֹוק ּבְ אֹותֹו ּתִ
ִדּבּור,  ָאִביו, ּוָבָכה ְוָאַמר, ְצָלְפָחד ֶזה ֵמת ּבְ
ִדּבּור ָחַזְרּתָ ָלעֹוָלם ַהזֶּה.  א, ּבְ ה ַאּבָ ְוַאּתָ

קוֹ  י ֶאְלָעָזר  ָחַזר ָאִביו ּוְנׁשָ כּו ַרּבִ קֹו. ּבָ ְוִחּבְ
ם. ָכה ִאּתָ ְלָקחּוהּו  ְוָכל ַהֲחֵבִרים, ְוָאִביו ּבָ

ִפיו, ַעל רֹאׁשֹו, ְוַעל ֵעיָניו,  קּוהּו ּבְ ם ּוְנׁשָ ֻכּלָ
 ְוָאִביו ָהָיה ּבֹוֶכה ִעּמֹו.

  

ין ַקְדָמִאין.   .379 ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא, ַאֲהַדְרָנא ְלִמּלִ
אֵמי,   ר ָאִבינּו ַהאי ַטֲעָמא ּדָ ְדּבָ ּמִ ָאִבינּו ֵמת ּבַ

ְלָייא ַעל ְקָדֵליהּ  ָחׁש ּתַ פּוֵמיּה,  ְלּנָ יּה ּבְ יְך ַזְנּבֵ , ּוָמׁשִ
א. ֵמת   ְך ָעֵליּה ְלֵעיּלָ ִאְתְמׁשָ ַההּוא ּדְ ַטְעָמא, ּדְ ּבְ
ִהיל ַההּוא ַיּנּוָקא   פּוֵמיּה. ִאְתּבְ ִמּלּוָלא ּדְ ר, ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֲאבֹוי, ּוָבָכה ְוָאַמר,   קּוְדָלא ּדַ ְבִהילּו, ְוַאְתִקיף ּבְ ּבִ

ִמּלּולָ  א ּבְ ִמּלּוָלא  ְצָלְפָחד ּדָ א ּבְ א ִמית, ְוַאְנּתְ ַאּבָ
יק  ר ֲאבֹוי ְוָנׁשִ א. ַאְהּדָ (דף ר''ו   ַאֲהְדַרת ְלָעְלָמא ּדָ

יא  ע''א) י ֶאְלָעָזר, ְוַחְבַרּיָ כּו ִרּבִ   ֵליּה, ְוָגִפיף ֵליּה. ּבָ
הּו   ּלְ ֲהַדְייהּו, ְנָטלּוהּו ּכֻ ָכה ּבַ הּו, ַוֲאבֹוי ּבָ ּלְ ּכֻ

פּומֹוי,  קּוהּו ּבְ יּה, ְוַעל ֵעינֹוי, ַוֲאבּוּה  ּוְנׁשָ ַעל ֵריׁשֵ
ֲהֵדיּה. ֵכי ּבַ  ֲהָוה ּבָ

ִני, הֹוִאיל   .380 י ֶאְלָעָזר, ּבְ ָאַמר לֹו ַרּבִ
י ְבֶחְטאֹו ֵמת ָבר ֶזה, ַמה זֶּה ּכִ ? ְוָאַמְרּתָ ּדָ

ָדָבר ֶאָחד  א, ּבְ א ַאּבָ ינֹוק, ַאּבָ ָאַמר אֹותֹו ּתִ
ל אוֹ  ֶחְטאֹו ׁשֶ יק ָלֶהם, ּבְ (ֵּכיָון  תוֹ ַמְסּפִ

ְך   ֶׁשאֹותֹו) ְזָנבֹו ְלַמְעָלה, ָמׁשַ רּוְך ּבִ ָנָחׁש ַהּכָ
ֵחְטא אֹותֹו  ֶחְטאֹו? ּבְ ֶחְטאֹו. ַמה זֶּה ּבְ ַטַעם ּבְ

  

ִרי, הֹוִאיל ְוַאְמַרת   .380 י ֶאְלָעָזר, ּבְ ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
י ְבֶחְטאֹו ֵמת. ָאַמר ַההּוא ַיּנּוָקא,   א, ַמהּו ּכִ ה ּדָ ִמּלָ

י לֹון, ְבֶחְטאֹו  ַאבָּ  ה ַסּגִ ַחד ִמּלָ א, ּבְ א, ַאּבָ
ַההּוא  כָ  (ס''א כיון דההוא) ּדְ ְזָנֵביּה  ָנָחׁש ּדְ ִריְך ּבִ

יְך ַטֲעָמא ְבֶחְטאֹו, ַמאי ְבֶחְטאֹו.   א, ָמׁשִ ְלֵעיּלָ
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ָחשׁ  יו, . ּוַמה(ְולֹא ְבֵחְטא ַאֵחר) ַהּנָ ּבּור ּפִ ּו? ּדִ
ל  יכּות ׁשֶ י ְבֶחְטאֹו ֵמת, ַטַעם אֹוָתּה ְמׁשִ ּכִ

ר אי.אֹותֹו ָנָחׁש ַהּכָ ֶחְטאֹו ַוּדַ ְזָנבֹו, ּבְ  ּוְך ּבִ

ַההּוא ָנָחׁש. ּוַמאי   (ולא בחטא אחרא) ְבֶחְטאֹו ּדְ
י ְבֶחְטאֹו ֵמת, ַטֲעָמא  ִאיהּו. ִמּלּוָלא  פּוֵמיּה, ּכִ ּדְ

ְזָנֵביּה,   רּוְך ּבִ ּכָ ַההּוא ָנָחׁש ּדְ יכּו ּדְ ַההּוא ְמׁשִ ּדְ
אי.  ְבֶחְטאוֹ   ַוּדַ

ין  .381 כֹחֹו ּבֵ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְלָקחֹו ַרּבִ
ל ַהֲחֵבִרים. ָאַמר ָלֶהם,  ְזרֹועֹוָתיו, ּוָבכּו ּכָ

ִאירּוִני ֵאֶצל  ַעד ַרּבֹוֵתינּו, ַהׁשְ א, ׁשֶ ַאּבָ
ָבה רּוִחי ְ ו לֹא ִהְתַיׁשּ י (רּוחֹו) ַעְכׁשָ . ָאַמר ַרּבִ

ה  ּמָ י יֹוֵסי, ֱאֹמר ּכַ ִנים ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ָיִמים ְוׁשָ
ה   ׁשָ ַבּקָ ינֹוק ַהזֶּה? ָאַמר ָלֶהם, ֲחֵבִרים, ּבְ ַלּתִ
יעּו  ֲהֵרי עֹוד לֹא ִהּגִ ַבְקׁשּו ֶזה, ׁשֶ ם, ַאל ּתְ ִמּכֶ

ִנים. ָעָליו ָחֵמׁש   ׁשָ

  

רֹועֹוי,   .381 ין ּדְ יּה, ּבֵ תּוְקּפֵ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַנְטֵליּה ִרּבִ
יא. ָאַמר  הּו ַחְבַרּיָ ּלְ בֹוקּו ִלי   ּוָבכּו ּכֻ ָנן, ׁשְ לֹון, ַרּבָ

ָבא רּוִחי ַען ָלא ִאְתַייׁשְ ַעד ּכְ א, ּדְ ֲהֵדי ַאּבָ (ס''א  ּבַ
י רוחיה) י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ָמה  . ָאַמר ִרּבִ א ּכַ יֹוֵסי, ֵאיּמָ

ָמטּו   יא, ּבְ ִנין ְלַהאי ַיּנּוָקא. ָאַמר לֹון, ַחְבַרּיָ יֹוִמין ְוׁשָ
א ְבעּון ּדָ ְייכּו ָלא ּתִ ָהא ַעד ָלא ָמטּו ֲעלֹוי  ִמּנַ , ּדְ

ִנין.   ָחֵמׁש ׁשְ
לֹום,  .382 י ֶאְלָעָזר, ַחס ְוׁשָ ָאַמר לֹו ַרּבִ

גִּ  ַעִין טֹוָבה ָאנּו ַמׁשְ ֲהֵרי ּבְ יִחים ּבֹו. ּוַמה ׁשֶ
ִנים, אֹוָתם ָחֵמׁש  ָאַמְרּתָ ָחֵמׁש ׁשָ ֶ ׁשּ

ִנים ר ֵאין ָחִריׁש  (בראשית מה) ׁשָ ֲאׁשֶ
ּלֹא ִת  ְקצֹר אֹותֹו ְלעֹוָלִמים. ָאַמר ְוָקִציר, ׁשֶ

אן ַעד  ב ּכָ א, ֵנׁשֵ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ַרּבִ
ִית. שֶׁ  ב ַהּבַ ֵ ִהְתַיׁשּ ֵדי ׁשֶ ְבָעה ָיִמים ּכְ ֲהֵרי  ׁשִ

ָמה יֹוֵצאת  ׁשָ ַהּנְ ְבַעת ַהיִָּמים ׁשֶ ל ׁשִ ּכָ
ָחְזָרה, ַעד  ה. ְוָכֵעת ׁשֶ ֵמַהּגּוף, הֹוֶלֶכת ֲעֻרּמָ

ו לֹא הִ  ְבָעה  ַעְכׁשָ ָבה ִבְמקֹוָמּה ַעד ׁשִ ְ ְתַיׁשּ
 ָיִמים.

  

ָהא   .382 לֹום, ּדְ י ֶאְלָעָזר, ַחס ְוׁשָ ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
ְחָנא ּגַ ֵעיָנא ָטָבא ַאׁשְ ַאְמַרת ָחֵמׁש   ּבְ יּה. ּוַמה ּדְ ּבֵ

ִנין ִנין, ִאיּנּון ָחֵמׁש ׁשְ ר ֵאין   (בראשית מה) ׁשְ ֲאׁשֶ
ְקצוֹ  ָלא ּתִ י  ָחִריׁש ְוָקִציר. ּדְ ר ֵליּה ְלָעְלִמין. ָאַמר ִרּבִ

ִגין   א, ֵניִתיב ָהָכא ַעד ז' יֹוִמין, ּבְ י ַאּבָ ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ
יָתא.  ָבא ּבֵ ְ ִאְתַייׁשּ ְבָעה יֹוִמין  ּדְ ל ׁשִ ָהא ּכָ ּדְ

ְמָתא ַנְפַקת ִמן ּגּוָפא, ַאְזַלת ַעְרִטיָלָאה.   ִנׁשְ ּדְ
ַען ָלא ִאְת  ָאַהָדַרת, ַעד ּכָ א ּדְ ּתָ ַבת  ְוַהׁשְ ְ ַייׁשּ

ְבָעה יֹוִמין.  ָהא, ַעד ׁשִ דּוְכּתָ  ּבְ

תּוב .383 א, ּכָ י ַאּבָ (דברים  ָאַמר ַרּבִ
ח ֶאת ָיְדָך לְּ  טו) ְפּתַ ֹתַח ּתִ ָאִחיָך ַלֲעִניֶָּך ּפָ

ּלֹא  סּוק ֶזה ֲהֵרי ָלַמְדנּו אֹותֹו, ׁשֶ ּוְלֶאְביְֹנָך. ּפָ
ן ְלאַ  ּלֹו ְוִיּתֵ ִאיר ָאָדם ֶאת ֶהָעִני ׁשֶ ֵחר. ַיׁשְ

ֵבית ָחְליֹו, ֵנֵלְך ְוִנְגֹמל  י יֹוֵסי ָחִמיָך ּבְ ֲהֵרי ַרּבִ
ֶזה. ַוֲהֵר  ֵנס ּבָ ֲחזֹר, ִנּכָ ּנַ י ִאּתֹו ֶחֶסד, ְוַאַחר ׁשֶ

ִחיַּת  ֶדֶרְך זֹו, ִנְרֶאה ּתְ ֵלְך ְוַנֲחזֹר ּבְ ּנֵ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ
ְך הּוא.  אי ּכָ י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ ִתים. ָאַמר ַרּבִ ַהּמֵ

קּו  ְרכּוהּו ְוָהְלכּו.ָנׁשְ ינֹוק, ּבֵ  ֶאת אֹותֹו ּתִ

  

ִתיב  .383 א, ּכְ י ַאּבָ תֹוַח   (דברים טו) ָאַמר ִרּבִ ּפָ
ח ֶאת  ְפּתַ ָך ּוְלֶאְביֹוְנָך, ְקָרא  ּתִ ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִנּיֶ

ר ָנׁש ַעְנָיא   ּבֹוק ּבַ ָלא ִיׁשְ ֵניָנן ֵליּה, ּדְ א, ָהא ּתָ ּדָ
יֵליּה, ְוָיִהב ְלַאֲחָר  ֵבי  ּדִ י יֹוֵסי ָחמּוְך ּבְ א. ָהא ִרּבִ

ר,   ֶנְהּדַ יּה. ּוָבַתר ּדְ ַמְרֵעיּה, ֵניִזיל ְוִנְגמֹול ֶחֶסד ִעּמֵ
ָאְרָחא  ֵניעּול בְּ  ר ּבְ ֵנַהְך ְוֶנְהּדָ ל ִזְמָנא ּדְ ַהאי. ְוָהא ּכָ

אי   י ֶאְלָעָזר ַוּדַ ִתים. ָאַמר ִרּבִ ית ַהּמֵ ִחּיַ א, ֶנֱחֵמי ּתְ ּדָ
ק ְרכּוהּו ְוַאְזלּו. ָהִכי הּוא, ְנׁשָ  ּוהּו ְלַההּוא ַיּנּוָקא, ּבֵ

ֵמַהִני ַעל  .384 א, ּתְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ל דּ  ים ׁשֶ ּקִ ְרּדַ ה ָחָזק ּכָֹחם, ְוֵהם ַהּדַ ּמָ ֹור ֶזה, ּכַ וַ  .384   א, ּתַ י ַאּבָ ָדָרא  ָאַמר ִרּבִ ֵקי ּדְ ְרּדְ וְהָנא ַעל ּדַ

יָפא ֵחיַלְייהּו, ְוִאיּנּון ִטָנִרין ַרְבְרִבין   ּקִ ָמה ּתַ א, ּכַ ּדָ
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י ֶאְלָעָזר,  דֹוִלים ָרִמים. ָאַמר ַרּבִ ְסָלִעים ּגְ
ַעל ַהּדֹור ַהזֶּה,  א ּבַ ל ַאּבָ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ

רּוְך הּוא שֶׁ  דֹוׁש ּבָ ָיָמיו ָרָצה ַהּקָ ֲהֵרי ּבְ
ּלֹו ְוַלֲעׂשֹות ָלֶהם   יבֹות ׁשֶ י ְיׁשִ ּתֵ ְלַהְתִקין ׁשְ

ּוב  ֲהֵרי לֹא ִיְהֶיה  ִיׁשּ ָראּוי, ׁשֶ דֹול ְוֶעְליֹון ּכָ ּגָ
יַח. ָהְלכּו.  ׁשִ יָֹּבא ֶמֶלְך ַהּמָ  ַכּדֹור ַהזֶּה ַעד ׁשֶ

א,   ָראִמין. ָאַמר  ַאּבָ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ י ֶאְלָעָזר, ַזּכָ ִרּבִ
א   ֵעי קּוְדׁשָ יֹומֹוי, ּבָ ָהא ּבְ א. ּדְ ָדָרא ּדָ ָמאֵריּה ּדְ

ֵר  ָנא, ּתְ ִריְך הּוא ְלַאְתּקְ יֵליּה,  ּבְ ין ּדִ ין ְמִתיְבּתִ
ָקא ָיאּות.   ּדְ ָאה ּכַ ּוָבא ַרְבְרָבא ְוִעּלָ ד לֹון ִיׁשּ ּוְלֶמְעּבַ

ָהא ָלא ְיֵהא כְּ  א  ּדְ ֵייֵתי ַמְלּכָ א, ַעד ּדְ ָדָרא ּדָ
יָחא. ַאְזלּו.   ְמׁשִ

א,  .385 י ַאּבָ ָהיּו הֹוְלִכים, ָאַמר ַרּבִ ַעד ׁשֶ
ר  ִנינּו, ַעל ַאַחד ָעׂשָ ִאים ֲהֵרי ׁשָ ָבִרים ּבָ ּדְ

ֵני ָאָדם, ְוֵאּלּו ֵהם: ַעל ֲעבֹוָדה   ְנָגִעים ַעל ּבְ
ּלוּ  ם, ְוַעל ּגִ ֵ י ֲעָריֹות,  ָזָרה, ְוַעל ִקְלַלת ַהׁשּ

ֵנָבה, ְוַעל ָלׁשֹון ָהָרע, ְוַעל ֵעדּות  ְוַעל ּגְ
ין, ְוַעל  ַקְלֵקל ֶאת ַהּדִ ּמְ יָּן ׁשֶ ֶקר, ְוַעל ּדַ ׁשֶ

ְוא, ְוַעל  בּוַעת ׁשָ ְתחּום ֲחֵברֹו, ׁשְ ְכָנס ּבִ ּנִ ׁשֶ
ַח  ּלֵ בֹות ָרעֹות, ְוַעל ַהְמׁשַ ב ַמֲחׁשָ ְוַעל ַהחֹוׁשֵ

ין ַאִחים. ְוֵישׁ   אֹוְמִרים ַאף ַעל ַעִין ְמָדִנים ּבֵ
ָנה.  ׁשְ ִנינּו ַבּמִ ם ׁשָ  ָהָרע. ְוֻכּלָ

  

ֵניָנן, ַעל   .385 א, ָהא ּתָ י ַאּבָ ֲהוֹו ָאְזֵלי, ָאַמר ִרּבִ ַעד ּדַ
ין ִאיּנּון:  ַחד ְסֵר  א. ְוִאּלֵ ֵני ָנׁשָ ין ִנְגִעין ַאְתָיין ַעל ּבְ י ִמּלִ

ם. ְועַ  ֵ ַלת ַהׁשּ לּוי  ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוַעל ִקּלְ ל ּגִ
ֵניָבה. ְוַעל ָלׁשֹון ָהָרע. ְוַעל ֵעדּות   ֲעָריֹות. ְוַעל ּגְ
בּוַעת   יָנא. ְוַעל ׁשְ ְמַקְלֵקל ַית ּדִ יָנא ּדִ ּיָ ֶקר. ְוַעל ּדַ ׁשָ

ב  ׁשָ  ֵ ְמַחׁשּ ַחְבֵריּה. ְוַעל ּדִ ְתחּוָמא ּדְ ָעאל ּבִ ְוא. ְוַעל ּדְ
ַח ְמָדִני  ּלֵ ְמׁשַ ין. ְוַעל ּדִ יׁשִ ִבין ּבִ ין ַאִחים.  ַמֲחׁשָ ם ּבֵ

ֵניָנן   הּו ּתָ א. ְוֻכּלְ יׁשָ ַאְמֵרי, ַאף ַעל ֵעיָנא ּבִ ְוִאית ּדְ
ַמְתִניָתא.   ּבְ

תּוב .386 ּכָ ִין? ׁשֶ ת (שמו ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּנַ
י  לב) י ָפֻרַע הּוא ּכִ ה ֶאת ָהָעם ּכִ ַויְַּרא ֹמׁשֶ

י ָפֻרַע הּוא?  קּו ְפָרעֹה ַאֲהרֹן. ַמה זֶּה ּכִ ּלָ ׁשֶ
י ָפֻרַע הּוא, ְוָכתּוב  אן ּכִ תּוב ּכָ ְבָצַרַעת. ּכָ

ם, ַגע  (ויקרא יג) ׁשָ ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ ְוַהּצָ
ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה  ָפרּוַע. ְוַעל ּבְ

תּוב ּכָ ם, ׁשֶ ֵ ַהיֹּום   א יז)-(שמואל ִקְלַלת ַהׁשּ
ָיִדי, וְ  ְרָך ה' ּבְ (ויקרא  ָכתּובַהזֶּה ְיַסּגֶ

ירֹו ַהּכֵֹהן.  יג)  ְוִהְסּגִ

  

יב,  .386 ְכּתִ ִין. ּדִ ְרא   (שמות לב)  ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּנָ ַוּיַ
י ְפָרעֹה ַאֲהרֹ  י ָפרּוַע הּוא ּכִ ה ֶאת ָהָעם ּכִ ן. ַמאי  מֹׁשֶ

י   ִתיב ָהָכא ּכִ ָצַרַעת. ּכְ ַאְלקּו ּבְ י ָפרּוַע הּוא. ּדְ ּכִ
ר   (ויקרא יג)  ,ָפרּוַע הּוא, ּוְכִתיב ָהָתם  רּוַע ֲאׁשֶ ְוַהּצָ

ָגָדיו ִיְהיּו ְפרּוִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע.   ַגע ּבְ ּבֹו ַהּנֶ
יב, ְכּתִ ם, ּדִ ֵ ַלת ַהׁשּ ה    ַהּיֹום (שמואל א יז)  ְוַעל ִקּלְ ַהּזֶ

ָיִדי, ּוְכִתיב, ְרָך ְיָי ּבְ ירֹו ַהּכֵֹהן.  (ויקרא יג)  ְיַסּגֶ  ְוִהְסּגִ

י .387 ָבר ֶזה לֹא  ָאַמר ַרּבִ א, ּדָ ַאּבָ
י ֶאְלָעָזר,  ב, ְוָצִריְך ְלַעיֵּן ּבֹו. ָאַמר ַרּבִ ֵ ִהְתַיׁשּ
י ֶזה ָקרֹוב ְלִיחּוסֹו  ּתִ ִלׁשְ אי, ּפְ ַוּדַ ְך הּוא ּבְ ּכָ

ִוד הָ  ל ּדָ ה ָהָיה, ְוַהְינּו ַמה  ׁשֶ ָיה, ּוֶבן ָעְרּפָ
תּוב ּכָ ֶ ַעְרכֹות   א יז)-(שמואל ׁשּ ִמּמַ

ים. ַאל ּתִ ִלׁשְ א  ּפְ ַעְרכֹות, ֶאּלָ ְקֵרי ִמּמַ ּתִ
מּו ֶאת ִאּמֹו  ָ ׂשּ ים, ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ָערֹות ּפְ ִמּמְ
י   ּתִ ִלׁשְ ל ַהּפְ תּוב ַוְיַקּלֵ ּכָ ָעָרה ַהזֹּו. ְוֵכיָון ׁשֶ ּמְ ּכַ

ִוד  ַעִין ֶאת ּדָ ִוד ּבְ ל ּבֹו ּדָ ּכֵ אלָֹהיו, ִהְסּתַ ּבֵ

  

א ָלא  .387 ה ּדָ א, ִמּלָ י ַאּבָ ָבא,  ָאַמר ִרּבִ ִאְתַייׁשְ
י ֶאְלָעָזר, ָהִכי   יּה. ָאַמר ִרּבִ יָנא ּבֵ ְוִאְצְטִריְך ְלַעּיְ
ָדִוד ֲהָוה,   א ָקִריב ְלִייחּוָסא ּדְ י ּדָ ּתִ ִלׁשְ אי, ּפְ הּוא ַוּדַ

ה ָעְרּפָ יב, ּוְבָרּה ּדְ ְכּתִ (שמואל א   ֲהָוה, ְוַהְיינּו ּדִ
ְקֵרי ִמַמעַ  יז) ים, ַאל ּתִ ּתִ ִלׁשְ ְרכֹות,  ִמַמַעְרכֹות ּפְ

יּה   ְויּוָה ְלִאּמֵ ׁשַ ים, ּדְ ּתִ ִלׁשְ ָערֹות ּפְ א ִמּמְ ֶאּלָ
יב,  ְכּתִ א. ְוֵכיָון ּדִ א ּדָ ְמַעְרּתָ ל   (שמואל א יז)  ּכִ ַוְיַקּלֵ

אלֹהָ  ִוד ּבֵ י ֶאת ּדָ ּתִ ִלׁשְ ִוד  ַהּפְ יּה ּדָ ל ּבֵ ּכַ יו, ִאְסּתָ
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ַעִין  ל ּבְ ּכֵ ָהָיה ִמְסּתַ ָרָעה. ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ
כּו ֵמֵעיֵני ָדִוד. ָר  ל ִמיֵני ָצַרַעת ִנְמׁשְ ָעה, ּכָ

ָדִוד  ל ּבֹו ּבְ ּכֵ ִהְסּתַ יָון ׁשֶ יֹוָאב, ּכֵ ְוָכְך ָהָיה ּבְ
תּוב? ַעִין ָרָעה, ַמה ּכָ ֵרת  ְולֹא   ב ג)-(שם ּבְ ִיּכָ

ית יֹוָאב ָזב ּוְמצָֹרע ְוגֹו'.  ִמּבֵ

עֵ  ל ּבְ ּכֵ ֲהָוה ִמְסּתַ א. ּוְבָכל ֲאָתר ּדְ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ יָנא  ּבְ
ָדִוד.   ָכן ְמֵעיֵניּה ּדְ ְ ל ִזיֵני ָצַרַעת ִאְתַמׁשּ א, ּכָ יׁשָ ּבִ
ֵעיָנא   ִוד ּבְ יּה ּדָ ל ּבֵ ּכַ ִאְסּתָ יָון ּדְ יֹוָאב, ּכֵ ְוָהִכי ֲהָוה ּבְ

ִתיב,  א, ַמה ּכְ יׁשָ ית   (שמואל ב ג) ּבִ ֵרת ִמּבֵ ְולֹא ִיּכָ
 יֹוָאב ָזב ּוְמצֹוָרע ְוגֹו'.

ל ֶאת  .388 ּלֵ ּקִ יָון ׁשֶ י ַהזֶּה, ּכֵ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְוָכאן ּבַ
ַעִין ָרָעה, ְוָרָאה  ל ּבֹו ּבְ ּכֵ ם, ִהְסּתַ ֵ ַהׁשּ

ִמְצחֹו. ִמיָּד  ִהְצָטַרע ּבְ ע ָהֶאֶבן  -ׁשֶ ְטּבַ ַוּתִ
ִמְצחֹו, ְוָדְבָקה ַהצָּ  ִמְצחֹו. ְוַהּכֹל ּבְ ַרַעת ּבְ

ל ָצַרעַ  ָעה ַעִין ָרָעה ׁשֶ ּקְ ּתַ ת ָהָיה; ִהׁשְ
ִמְצחֹו,  ׁש ּבְ ָעה ֶאֶבן ַמּמָ ּקְ ּתַ ִמְצחֹו, ְוִהׁשְ ּבְ

אי ְמצָֹרע ָהָיה.  ַוּדַ

  

ם,   .388 ֵלל ֶאת ַהׁשֵ ּקִ יָון ׁשֶ א, ּכֵ י ּדָ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְוָהָכא ּבְ
א  יׁשָ ֵעיָנא ּבִ יּה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ִמְצֵחיּה  ִאְסּתָ , ְוָחָמא ּבְ

ִאְצְטַרע. ִמּיַד ע הָ  (שמואל א יז) ּדְ ְטּבַ ֶאֶבן  ַוּתִ
א ֲהָוה   ִמְצחֹו. ְוכֹּלָ ַקת ַהָצַרַעת ּבְ ּבְ ִמְצחֹו, ְוִאְתּדַ ּבְ
ִמְצחֹו,   ָצַרַעת ּבְ א ּדְ יׁשָ ָקַעת ֵעיָנא ּבִ ּתָ ִאׁשְ
אי ְמצֹוָרע   ִמְצחֹו, ַוּדַ ׁש ּבְ ָקַעת ַאְבָנא ַמּמָ ּתְ ְוִאׁשְ

 ֲהָוה. 
ִהּפּוְך  .389 ע ֵעינֹו ָהְיָתה ּבְ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ

ִוד ל ֵמֵעין ּדָ ֶמת ִמּכָ ִוד ָהְיָתה ְמֻרּקֶ . ֵעין ּדָ
עֹוָלם ָיָפה  ִמיֵני ְגָוִנים. לֹא ָהְיָתה ַעִין ּבָ
ל ּגֹוֵני ָהעֹוָלם נֹוְצִצים   ִוד. ּכָ ֵעין ּדָ ְלַמְרֶאה ּכְ

ַאֲהָבה ְלִמי שֶׁ  ּה, ְוַהּכֹל ּבְ ֵרא ֵחְטא, ּבָ יְּ
תּוב ּכָ ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני  (תהלים קיט) ׁשֶ

ָמחּו, רֹוִאים אֹוִתי. ְוָכל  ְוִיׂשְ ׁשֶ ֵמִחים ּכְ ׂשְ
ָניו. ִעים ּפֹוֲחִדים ִמּפָ  אֹוָתם ְרׁשָ

  

יָבא .389 ע ַחּיָ ִבְלָעם, ֵעיָנא   (דף ר''ו ע''ב) ָרׁשָ ּדְ
ָדִוד עֵ  ִהּפּוָכא ֵמֵעיָנא ּדְ יֵליּה, ֲהָוה ּבְ ָדִוד  ּדִ יָנא ּדְ
ְווִנין, ָלא  ל ִזיֵני ּגַ ָמא ִמּכָ ֲהָוה ֵעיָנא  ֲהָוה ְמֻרּקָ

ְווִנין   ל ּגַ ָדִוד. ּכָ ֵעיָנא ּדְ יָרא ְלֵמחֵזי, ּכְ ּפִ ָעְלָמא ׁשַ ּבְ
ָדִחיל   ְרִחימּו ְלַמאן ּדְ א ּבִ יּה, ְוכֹּלָ ָעְלָמא ְמַנְצָצן ּבֵ ּדְ

יב,  ְכּתִ אּוִני  ְיֵרֶאיָך ִיְר  (תהלים קיט) ַחָטָאה, ּדִ
ד ָחָמאן ִלי. ְוָכל ִאיּנּון  אן ּכַ ָמחּו. ַחּדָ יִבין  ְוִיׂשְ ַחּיָ

ֲחִלין ִמַקֵמיּה.   ּדַ
ע, ַעִין   .390 ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ֲאָבל ֵעינֹו ׁשֶ

ל,   ּכֵ ָהָיה ִמְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּכֹל. ּבְ ָרָעה ּבַ
ֲהֵרי ֵאין ַעִין ָרָעה  ְלֶהֶבת ׂשֹוֵרף אֹותֹו. ׁשֶ ׁשַ ּכְ

עוֹ  ִהּפּוְך ּבָ ִהיא ּבְ ע, ׁשֶ ֵעין אֹותֹו ָרׁשָ ָלם ּכְ
ל ּדָ   ִוד.ֵמֵעינּו ׁשֶ

  

א   .390 יׁשָ יָבא, ֵעיָנא ּבִ ִבְלָעם ַחּיָ ֲאָבל ֵעינֹוי ּדְ
ְלהֹוָבא   ׁשַ ל, ּכְ ּכָ ֲהָוה ִמְסּתַ ָכל ֲאָתר ּדְ א, ּבְ כֹּלָ ּבְ
ֵעיָנא   ָעְלָמא, ּכְ א ּבְ יׁשָ ָהא ֵלית ֵעיָנא ּבִ ֵצי ֵליּה. ּדְ ׁשָ

ִהּפּוָכא ְמֵעינֹוי ּדְ  ִאיהּו ּבְ ע, ּדְ ָדִוד.ַההּוא ָרׁשָ  ּדְ

ּלּוי ֲעָריֹות  .391 תּוב -ַעל ּגִ ּכָ (ישעיה  ׁשֶ
נֹות ִציֹּון,  ג) ח ה' ָקְדקֹד ּבְ ּפַ ְוׂשִ

ַחת. ַעל  (ויקרא יד) ְוָכתּוב ּפַ ֵאת ְוַלּסַ ְוַלׂשְ
ֵנָבה  תּוב -ַהּגְ ּכָ הֹוֵצאִתיָה  (זכריה ה) ׁשֶ

ב ְוגֹו' ְנֻאם ה' ְצבָ  ּנָ ית ַהּגַ אֹות ּוָבָאה ֶאל ּבֵ
ּת  ָבר ְוִכּלַ ּו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבָניו. ַמהּו ַהּדָ

ה ֵעִצים ַוֲאָבִנים? זֹו ָצַרַעת,  ַכּלֶ ּמְ ׁשֶ

  

יב,  .391 ְכּתִ לּוי ֲעָריֹות, ּדִ ח ְיָי   יה ג)(ישע ַעל ּגִ ּפַ ְוׂשִ
נֹות  ֵאת   (ויקרא יד) ִצּיֹון. ּוְכִתיבָקְדקֹוד ּבְ ְוַלׂשְ

יב,  ְכּתִ ֵנָבה, ּדִ ַחת. ַעל ַהּגְ ּפַ (זכריה   ְוַלּסַ
ב   ה) ּנָ ית ַהּגַ הֹוֵצאִתיָה ְנֻאם ְיָי ְצָבאֹות ּוָבָאה ֶאל ּבֵ

ה   ּתּו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבָניו. ַמאן הּוא ִמּלָ ְוגֹו' ְוִכּלַ
א צָ  ה ֵעִצים ַוֲאָבִנים. ּדָ ְמַכּלֶ ַרַעת. ּדִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

182 DailyZohar.com  
 

תּוב ּכָ ִית ֶאת   (ויקרא יד) ׁשֶ ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ
 ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו.

יב,  ְכּתִ ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת   (ויקרא יד) ּדִ ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ
 ֵעָציו. 

תּוב -ַעל ָלׁשֹון ָהָרע  .392 ּכָ (במדבר  ׁשֶ
ה ְוגֹו',   יב) ֹמׁשֶ ר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ּבְ ַדּבֵ ַוּתְ

ֶפן ַאֲהרֹן ֶאל ִמְרָים וְ  (שם) ְוָכתּוב ִהּנֵה  ַויִּ
ֶקר   ֵהִעידּו   -ְמצָֹרַעת. ַעל ֵעדּות ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ֶקר ְוָאְמרוּ  ה  (שמות לב) ֵעדּות ׁשֶ ֵאּלֶ
קֹול ָחָזק,  ָרֵאל, ּבְ ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ

תּוב ּכָ ְגַלל  (שם) ׁשֶ ֲחֶנה. ּבִ ּמַ קֹול ִמְלָחָמה ּבַ
ל  (במדבר ה) ֶזה, ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ִויׁשַ

 ְוגֹו'. ָצרּוַע ְוָכל ָזב

  

יב, ַעל ָלׁשֹון  .392 ְכּתִ ר   (במדבר יב) ָהָרע, ּדִ ַדּבֵ ַוּתְ
ה ְוגֹו', ּוְכִתיב מֹׁשֶ ֶפן   (במדבר יב) ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ּבְ ַוּיִ

ֶקר,   ה ְמצֹוָרַעת. ַעל ֵעדּות ׁשֶ ַאֲהרֹן ֶאל ִמְרָים ְוִהּנֵ
ֶקר, ְוָאְמרוּ  ָרֵאל ׁשֶ ָסִהידּו ִיׂשְ ִגין ּדְ (שמות  ּבְ

ָרֵאל, בְּ אֵ  לב) ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ יף,  ּלֶ ּקִ ַקל ּתַ
יב ְכּתִ ִגין   (שמות לב)  ּדִ ֲחֶנה. ּבְ ּמַ קֹול ִמְלָחָמה ּבַ

א,  ל ָצרּוַע ְוָכל   (במדבר ה) ּדָ ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ִויׁשַ
 ָזב ְוגֹו'. 

ין  .393 ַקְלֵקל ּדִ ּמְ יָּן ׁשֶ  -ַעל ּדַ
תּוב ּכָ ֱאכֹל ַקׁש ְלׁשוֹ  (ישעיה ה) ׁשֶ ן ֵאׁש ּכֶ
ׁש  ָאָבק ַיֲעֶלה ְוגֹו'. ָמה  ַוֲחׁשַ ְוגֹו', ּוִפְרָחם ּכָ

י ָמֲאסּו ֵאת ּתֹוַרת ה' ְצָבאֹות.   ַעם? ּכִ ַהּטַ
תּוב ּכָ א ָצַרַעת, ׁשֶ ְרָחם ֶאּלָ (ויקרא  ְוֵאין ּפִ

ְכָנס   יג) ּנִ ַרַעת. ַעל ׁשֶ ְפַרח ַהּצָ רֹוַח ּתִ ְוִאם ּפָ
יָּ  ִין? ֵמֻעזִּ ְתחּום ֲחֵברֹו ִמּנַ ְכַנס  ּבִ ּנִ הּו, ׁשֶ

ַרַעת ָזְרָחה  תּוב ְוַהּצָ ּכָ ה, ׁשֶ ֻהּנָ ְתחּום ַהּכְ ּבִ
ין ַאִחים  ַח ְמָדִנים ּבֵ ּלֵ  -ְבִמְצחֹו. ְוַעל ַהְמׁשַ

תּוב ּכָ ְרעֹה,   (בראשית יב) ׁשֶ ע ה' ֶאת ּפַ ַוְיַנּגַ
ָרה. ְוַעל  ין ַאְבָרָהם ְוׂשָ ַלח ְמָדִנים ּבֵ הּוא ׁשָ ׁשֶ

מֹו שֶׁ  אֹותֹו ּנֱֶאַמר. ְוֻכלָּ ַעִין ָהָרע, ּכְ ם ָהיּו ּבְ
ע.  ְלָעם ָהָרׁשָ  ּבִ

  

יב,  .393 ְכּתִ יָנא, ּדִ ְמַקְלֵקל ּדִ ין ּדִ ּיָ (ישעיה   ַעל ּדַ
ָאָבק   ה) ׁש ְוגֹו' ּוִפְרָחם ּכָ ֱאכֹול ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש ַוֲחׁשַ ּכֶ

י ָמֲאסּו ֵאת ּתֹוַרת ְיָי   ַיֲעֶלה ְוגֹו', ַמאי ַטֲעָמא. ּכִ
ְרָחם, ֶאלָּ ְצָבאֹות. ְואֵ  יב, ין ּפִ ְכּתִ (ויקרא  א ָצַרַעת. ּדִ

ְתחּוָמא   יג)  ָעאל ּבִ ַרַעת. ַעל ּדְ ְפַרח ַהּצָ רֹוַח ּתִ ְוִאם ּפָ
ְכהּוָנה.   ְתחּוָמא ּדִ ָעאל ּבִ הּו. ּדְ ִין. ֵמעּוִזּיָ ַחְבֵריּה ִמּנַ ּדְ

יב,  ְכּתִ ַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו.   (דברי הימים ב כו) ּדִ ְוַהּצָ
מְ  ַח ְמָדִנים ְוַעל ּדִ ּלֵ יב,  ׁשַ ְכּתִ ין ַאִחים. ּדִ (בראשית   ּבֵ

ין   יב) ח ְמָדִנים ּבֵ ּלַ ִאיהּו ׁשָ ְרעֹה, ּדְ ע ְיָי ֶאת ּפַ ַוְיַנּגַ
ַמר.   ִאּתְ ָמה ּדְ א, ּכְ יׁשָ ָרה. ְוַעל ֵעיָנא ּבִ ַאְבָרָהם ְוׂשָ

ִבְלָעם. ע ּדְ ַההּוא ָרׁשָ יּה ּבְ הּו ֲהוֹו ּבֵ  ְוֻכּלְ

תוֹ ּבֹא ּוְרֵאה מַ  .394 תּוב, ּפְ ר ה ּכָ ָרה ֲאׁשֶ
ַתן ַעִין ָהָרע  ּנָ ָהר? ׁשֶ ָהר. ַמה זֶּה ַעל ַהּנָ ַעל ַהּנָ
ָרֵאל,  עֹוֵמד ַעל ִיׂשְ ַעל אֹותֹו ָנָהר ׁשֶ

תּוב ּכָ ָנָהר  (ישעיה סו) ׁשֶ ִהְנִני ֹנֶטה ֵאֶליָה ּכְ
ָרה   ְלָחן ְוִהְתּגָ אֹותֹו ׁשֻ א ּבְ לֹום. ְוהּוא ּבָ ׁשָ

 ָבֶהם. 

  

א  .394 ָהר.  ֲחֵזי, ַמה ּתָ ר ַעל ַהּנָ תֹוָרה ֲאׁשֶ ִתיב, ּפְ ּכְ
א, ַעל ַההּוא ָנָהר,   יׁשָ ָיַהב ֵעיָנא ּבִ ָהר. ּדְ ַמאי ַעל ַהּנָ

יב, ְכּתִ ָרֵאל. ּדִ ִיׂשְ הּו ּבְ יָמא ּבְ ַקּיְ ִהְנִני   (ישעיה סו) ּדְ
ַההּוא   לֹום. ְוהּוא ָאָתא ּבְ ָנָהר ׁשָ נֹוֶטה ֵאֶליָה ּכְ

תֹוָרא, ְוִאְגֵרי  הּו.  ּפְ  ּבְ

לּו  .395 ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ א, ּכָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ִין?  ּלּוי ֲעָריֹות ִמּנַ ִבְלָעם. ֲאָבל ּגִ אי ּבְ ַוּדַ ָהיּו ּבְ

תּוב ּכָ ה ָהיּו ִלְבֵני  (במדבר לא) ׁשֶ ֵהן ֵהּנָ
ה' ְוגֹו'.  ְלָעם ִלְמָסר ַמַעל ּבַ ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ

  
אי   .395 ין ֲהוֹו ַוּדַ ל ָהֵני ִמּלִ א, ּכָ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

יב, ְכּתִ ִין, ּדִ לּוי ֲעָריֹות ִמּנַ ִבְלָעם. ֲאָבל ּגִ (במדבר   ּבְ
ְלָעם ִלְמָסר   לא)  ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ ה ָהיּו ִלְבֵני ִיׂשְ ֵהן ֵהּנָ

ְיָי ְוגֹו'. ָהא ָהָכא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְגלּוי ֲעָר  יֹות.  ַמַעל ּבַ
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אן ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲעָריֹות. ֵעדּות  ְוִגּלּוי ֲהֵרי ּכָ
ֶקר  ַעת ֶעְליֹון. ְוַדַעת  -ׁשֶ תּוב ְויֵֹדַע ּדַ ּכָ ׁשֶ

ין  ֶהְמּתֹו לֹא ָהָיה יֹוֵדַע. ִקְלֵקל ֶאת ַהּדִ  -ּבְ
ִדין עֹוֵמד,  ֲהֵרי ּבְ תּוב ְלָך ִאיָעְצָך. ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ין, ְויַָּעץ  יק, ְוָסָטה ֵמַהּדִ ְוָנַתן ֵעָצה ָרָעה ְלַהזִּ

 יֶהם.ָרעֹות ֲעלֵ 

ַעת ֶעְליֹון,  ַסהֲ  יב ְויֵֹדַע ּדַ ְכּתִ ְקָרא, ּדִ ׁשִ דּוָתא ּדְ
יָנא,   ֶהְמּתֹו ָלא ֲהָוה ָיַדע. ִקְלֵקל ַית ּדִ ְוַדַעת ּבְ
יָמא, ְוָיַהב   ִדיָנא ַקּיְ ָהא ּבְ יב ְלָך ִאיָעְצָך. ּדְ ְכּתִ ּדִ
יָנא, ְוַאְמִליְך   א, ְוָסֵטי ִמן ּדִ א ְלַאְבָאׁשָ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ

י ין ָעלַ ּבִ  ְייהּו. ׁשִ
תּוב  .396 ּכָ ּלֹו, ׁשֶ ּלֹא ׁשֶ ְתחּום ׁשֶ ִנְכַנס ּבִ

ְבַעת  ַח, ְוָכתּוב ֶאת ׁשִ ְזּבֵ ּמִ ר ָוַאִיל ּבַ ָוַאַעל ּפָ
ין  ַח ְמָדִנים ּבֵ ּלֵ י. ְמׁשַ חֹת ָעַרְכּתִ ְזּבְ ַהּמִ
ַמִים.   ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ַאִחים, ּבֵ

עֹוָלם ָלׁשֹון ָהָרע לֹא ָהָיה מֹותֹו. ִקְלַלל  ּבָ ּכְ
ם ָהיּו   ֶרה ּכֹה. ְוֻכּלָ תּוב ְוָאֹנִכי ִאּקָ ּכָ ם, ׁשֶ ֵ ַהׁשּ
ּנֱֶאַמר. ְוַהּכֹל ַעל אֹותֹו  מֹו ׁשֶ בֹו. ַעִין ָרָעה, ּכְ
רֹות ּבֹו.  ָרֵאל ָנַתן ֵעינֹו ְלִהְתּגָ ל ִיׂשְ ָנָהר ׁשֶ

ִהיא ֶאֶר  ֵני ַעּמֹו, ְוִכי לֹא ָיַדְענּו ׁשֶ ץ ֶאֶרץ ּבְ
ֵני עַ  ֵני ַעּמֹו  ּבְ ל ּבְ ּכָ א סֹוד ֶזה ׁשֶ ּמֹו? ֶאּלָ

ֵאר.  ִקים ּבֹו, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ּבְ  ִמְתּדַ

  

יב ָוַאַעל   .396 ְכּתִ יֵליּה, ּדִ ָלאו ּדִ ְתחּוָמא ּדְ ָעאל ּבִ
חֹות   ְזּבְ ְבַעת ַהּמִ ַח, ּוְכִתיב ֶאת ׁשִ ְזּבֵ ּמִ ר ָוַאִיל ּבַ ּפָ

ַח ְמָדִנים בֵּ  ּלֵ י. ְמׁשַ ָרֵאל  ין ַאִחיָעַרְכּתִ ין ִיׂשְ ם, ּבֵ
ָעְלָמא   ַמִים. ָלׁשֹון ָהָרע, ָלא ֲהָוה ּבְ ָ ׁשּ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ
ֶרה ּכֹה.   יב ְוָאנִֹכי ִאּקָ ְכּתִ ם, ּדִ ֵ ַלת ַהׁשּ ִגיֵניּה. ִקּלְ ּכְ
א   ִאְתַמר. ְוכֹּלָ ָמה ּדְ א ּכְ יׁשָ יּה. ֵעיָנא ּבִ הּו ֲהוֹו ּבֵ ְוֻכּלְ

ָר  ִיׂשְ יּה.  ֵאל, ָיהַ ַעל ַההּוא ָנָהר ּדְ ָרא ּבֵ ב ֵעינֹוי ְלִאְתּגָ
ֵני ַעמֹו ִהיא.   ֶאֶרץ ּבְ ֵני ַעּמֹו, ְוִכי ָלא ְיַדְעָנא ּדְ ֶאֶרץ ּבְ
יּה ְוָהא   ָקן ּבֵ ּבְ ֵני ַעּמֹו ִמְתּדַ ָכל ּבְ א, ּדְ א ָרָזא ּדָ ֶאּלָ

ַמר.   (חסר, ועיין בסוף הספר סימן יו''ד)  ִאּתְ
ן ִצּפֹור  .397 ָלק ּבֶ י יֹוֵסי  ַויְַּרא ּבָ ְוגֹו'. ַרּבִ

ַתח, ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע  (משלי כג) ּפָ ַאל ּתִ
ָרֵאל.  -ָעִין ְוגֹו'  ַרְך ֶאת ִיׂשְ ּבֵ ְלָעם ׁשֶ ֶזה ּבִ

ְתָאו ְלַמְטַעּמָֹתיו  ָלק,  -ְוַאל ּתִ ֶזה ּבָ
ה ְלאֹוָתן   רּוְך הּוא לֹא ִהְתַרּצָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ִהְתִקין   ְלָפָניו.עֹולֹות ׁשֶ

  

י יֹוֵסי   (במדבר כ''ב)  .397 ן ִצּפֹור ְוגֹו'. ִרּבִ ָלק ּבֶ ְרא ּבָ ַוּיַ
ַתח,  ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוגֹו'.   (משלי כג)  ּפָ ַאל ּתִ

ְתָאו   ָרֵאל. ְוַאל ּתִ ָבִריְך ְלהּו ְלִיׂשְ ְלָעם, ּדְ א ּבִ ּדָ
ִריְך הוּ  א ּבְ ָלק, ְדקּוְדׁשָ א ּבָ א ָלא  ְלַמְטַעּמֹוָתיו, ּדָ

יּה. ִאְתְרֵעי לְ  ַאְתִקין ַקּמֵ ָוון ּדְ  ִאיּנּון ִעּלָ

ָרָאה ָבָלק  .398 ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
יחֹון ְועֹוג ֶנֶהְרגּו ְוַאְרָצם ִנְלְקָחה, ָרָאה  ּסִ ׁשֶ
א ָרָאה  הּוא ָאַמר ַויְַּרא. ֶאּלָ ָרָאה, ׁשֶ ֶ ַמה ׁשּ

ה ֶעְליֹוֵני   ָ הּוא, ַוֲחִמׁשּ ִמְדָין ְוַעּמֹו  ְבָחְכָמתֹו ׁשֶ
ָרֵאל. ָרָאה ְולֹא ָיַדע. ְוַעל  יֵדי ִיׂשְ נֹוְפִלים ּבִ
מֹו  ִפיו, ּכְ ּכֹחֹו ּבְ ים ְלִבְלָעם, ׁשֶ ֶזה ִהְקּדִ

ִפיֶהם. ָרֵאל ּכָֹחם ּבְ ׂשְ יִּ  ׁשֶ

  

ָהא ִסיחֹון   .398 ָלק ּדְ ָחָמא ּבָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ה  ֲעהֹון, ָחָמא מַ ְועֹוג ִאְתְקָטלּו, ְוִאְתְנִסיַבת ַאְר 

ָחְכְמָתא   א ָחָמא ּבְ ְרא. ֶאּלָ ִאיהּו ָאַמר ַוּיַ ָחָמא, ּדְ
יּה,   ִמְדָין, ְוִעּמֵ ֵאי ּדְ ה ִעּלָ ָ ִאיהּו, ַוֲחִמׁשּ יֵליּה, ּדְ ּדִ
א   ָרֵאל. ָחָמא, ְוָלא ָיַדע, ְוַעל ּדָ ִיׂשְ יָדא ּדְ ַנְפִלין ּבִ

פּוֵמיּה, כְּ  ֵחיֵליּה ּבְ ַגְווָנא  ַאְקִדים ְלִבְלָעם, ּדְ
ִיׂשְ  פּוֵמיהֹון. ּדְ ֵחיֵליהֹון ּבְ  ָרֵאל ּדְ

ֵאב יֹוֵתר  .399 ְלָעם ָהָיה ּתָ ַוֲאִפּלּו ּבִ
הּוא ָיַדע ָהָיה יֹוֵדַע   ָלק, ְואֹוָתּה ְיִדיָעה ׁשֶ ִמּבָ
ְחּתֹוִנים  ָתִרים ּתַ אֹוָתם ּכְ ּום ׁשֶ ְיָלה, ִמׁשּ ּלַ ּבַ

  
ָלק.   .399 יר ִמּבָ ִאיב ֲהָוה ַיּתִ ְלָעם ּתָ ַוֲאִפיּלּו ּבִ

ֵליְלָיא ֲהָוה   ִאיהּו ֲהָוה ָיַדע, ּבְ ָיַדע,  ְוַהִהיא ְיִדיָעא ּדְ
ִאיּנוּ  ִגין ּדְ א  ּבְ ִכיחּו ֶאּלָ ִאין ַוֲחָמֵרי, ָלא ׁשְ ּתָ ְתִרין ּתַ ן ּכִ
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מָ  ׁשְ ּמִ א ּבַ ָרה  ַוֲחמֹוִרים לֹא ִנְמָצִאים ֶאּלָ
ְיָלה, ְוָלֵכן ָהְיָתה לֹו  ָהִראׁשֹוָנה  ל ַהּלַ ׁשֶ

ּה   ר ֲחמֹוִרים ִאּתָ ל ַצד ֶזה, ְלִהְתַחּבֵ ָאתֹון ׁשֶ
ְיָלה.  ית ַהּלַ ֵראׁשִ  ּבְ

א ֲהָוה ֵליּה   ֵליְלָיא, ְוַעל ּדָ ָמָרה ִראׁשֹוָנה ּדְ ִמׁשְ ּבְ
ָרא  יָסא, ְלִאְתַחּבְ ַהאי ּגִ (דף ר''ז   ֲאָתָנא, ּדְ

ֵליְלָיא.  ע''א) א ּדְ ֵריׁשָ ֲהָדּה ּבְ  ֲחָמֵרי ּבַ

תּוב ַויָּבֹ ְוִאם   .400 אַמר, ֲהֵרי ּכָ א ֱאלִֹהים ּתֹ
אי. ּוֵבַאְרנּו,  ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ ְלָעם ַלְיָלה? ּכָ ֶאל ּבִ
א  ֻמּנֶה ֲעֵליֶהם, ְוהּוא ּבָ ּמְ אֹותֹו ְמֻמּנֶה ׁשֶ

גֹון ֶזה, ַויָֹּבא  (בראשית לא) ְלמּולֹו. ּכְ
ָבר  י ְוגֹו'. ְוַהּכֹל ּדָ ֱאלִֹהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרּמִ

ֵלי ָבָלק ְגַלל ֶזה הּוא ָאַמר ִלְגדוֹ ֶאָחד. בִּ 
ְיָלה.   ִלינּו ֹפה ַהּלַ

  

ְלָעם   .400 ִתיב ַוּיָבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ יָמא, ָהא ּכְ ְוִאי ּתֵ
אי, ְואֹוִקיְמָנא ַההּוא ְמָמָנא   ַלְיָלה. ָהִכי הּוא ַוּדַ
ַגְווָנא   ְמָמָנא ָעַלְייהּו, ְוהּוא ֲהָוה ָאֵתי ָלֳקְבֵליּה. ּכְ ּדִ

א ם ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִמי  ַוּיָבֹא ֱאלִֹהי (בראשית לא)  ּדָ
א ִאיהּו ָאַמר ְלַרְבְרֵבי   ִגין ּדָ ה. ּבְ א ַחד ִמּלָ ְוגֹו'. ְוכֹּלָ

ְיָלה.  ָלק ִלינּו פֹה ַהּלַ  ּבָ
ְלָעם   .401 א אֹותֹו ְמֻמּנֶה, ּבִ ָהָיה ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ

הּו ְוָאַמר  ה ַמֲעׂשֵ א ַעל ֲאּתֹונֹו, ְוָעׂשָ ָהָיה ּבָ
ָבִרים, ְוָאז ָהָאתֹון ָהיְ  ָתה מֹוִדיָעה לֹו,  ּדְ

רֹות ָעָליו אֹוָתּה  ה ְלַהׁשְ ְוהּוא ַמְרֶאה ַמֲעׂשֶ
ֲחמֹוִרים   רּוַח. ּוַמה ֶהְרָאה? הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ
ְיָלה, ְוָאז  ת ַהּלַ ְתִחּלַ ְמׁשֹוְטִטים ְוׁשֹוִרים ּבִ

ָמקוֹ  ה ְוֶהֱעִמיד ֶאת ֲאתֹונֹו ּבְ ם ֶהְרָאה ַמֲעׂשֶ
ה ַמֲעשֵׂ  ן, ְוָעׂשָ ָבָריו. ְוָאז ְמֻתּקָ ר ּדְ הּו ְוִסּדֵ

א, ְוהֹוִדיַע לֹו ַעל ְיֵדי אֹוָתּה  ּבָ א ִמי ׁשֶ ָהָיה ּבָ
 ָהָאתֹון.

  

ְלָעם ֲהָוה ָאֵתי   .401 ֲהָוה ָאֵתי ַההּוא ְמָמָנא, ּבִ יָון ּדְ ּכֵ
י,  י ֲאָתֵניּה, ַוֲעַבד עֹוַבֵדיּה, ְוָאַמר ִמּלֵ ּוְכֵדין  ְלַגּבֵ

ֵרי  ַאְתָנא אֹוָדָעא ֵליּה. ְואִ  יהּו ַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלִמׁשְ
ֲעלֹוי ַההּוא רּוָחא. ּוַמאי ַאְחֵזי. הּוא ֲהָוה ָיַדע  
ֵדין   ֵליְלָיא, ּכְ ַקְדִמיָתא ּדְ ָראן ּבְ ֲחָמֵרי ָשָטאן ְוׁשָ ּדַ
ן,   ֲאָתר ְמַתְתּקָ ַאְחֵזי עֹוָבָדא, ְוָקִאים ַלֲאָתֵניּה ּבַ

ר ִמּלֹוי. ּוְכֵדי ְוָעִביד ן ֲהָוה ָאֵתי ַמאן  עֹוָבדֹוי ְוִסּדֵ
ַהִהיא ָאתֹון.  ָאֵתי, ְואֹוַדע ֵליּה ַעל ְיָדא ּדְ  ּדְ

ְיָלה ֶאָחד ָאַמר לֹו לֹא ֵתֵלְך  .402 ּלַ יָון ׁשֶ ּכֵ
א  ִנית ָלֶזה? ֶאּלָ ַעם ׁשֵ ב ּפַ ֶהם, ַמּדּוַע ׁשָ ִעּמָ

ָרׁשּות ֶעְליֹוָנה  ִנינּו,  ֵהם ּבְ עֹוְמִדים, ַוֲהֵרי ׁשָ
ָאָדם רוֹ  ֶדֶרְך ׁשֶ ּה מֹוִליִכין ּבְ ֶצה ָלֶלֶכת, ּבָ

יָון  ֶהם. ּכֵ תּוב לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ ַהְתָחָלה ּכָ ְוכּו'. ּבַ
ְרצֹונֹו ָלֶלֶכת,  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ ׁשֶ
ָבר ְוגֹו'.   ם ְוַאְך ֶאת ַהּדָ ָאַמר לֹו, קּום ֵלְך ִאּתָ

ְיָלה? ָהָיה  ֶמה עָ  ל אֹותֹו ַהּלַ ְלָעם ּכָ ה ּבִ ׂשָ
י? ְמַהְרהֵ  ּלִ בֹוד ׁשֶ ר ְואֹוֵמר: ְוֵאיֹפה הּוא ַהּכָ

ל  יַח ּכָ ּגִ י? ִהׁשְ ְרּתִ ַ ר ַאֵחר ִהְתַקׁשּ ֶקׁשֶ ַהִאם ּבְ
ְהֶיה   יִּ ָפיו ְולֹא ָמָצא ַצד ׁשֶ ְכׁשָ ְיָלה ּבִ אֹותֹו ַהּלַ

ד ֲאתֹונֹו. א ִמּצַ ְרׁשּותֹו, ֶאּלָ  הּוא ּבִ

  

ֵליְלָיא ַחד ָאַמר ֵליּה לֹא ֵתלֵ  .402 יָון ּדְ ֶהם,  ּכֵ ְך ִעּמָ
א ִאיּנּון   ְנָיינּות ְלַהאי. ֶאּלָ ב ּתִ ַמאי ַטְעָמא ּתָ
ֶדֶרְך   ֵניָנן, ּבַ א ַקְייֵמי, ְוָהא ּתָ ְלֵעיּלָ ְרׁשּוָתא ּדִ ּבִ
ַקְדִמיָתא   ּה מֹוִליִכין ְוכּו'. ּבְ ָאָדם רֹוֶצה ָלֶלֶכת ּבָ ׁשֶ

ִתיב, לֹ  ִר ּכְ א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ֶהם. ּכֵ יְך  א ֵתֵלְך ִעּמָ
ְרעּוָתא הּוא ְלֵמיַהְך. ָאַמר ֵליּה קּום ֵלְך   הּוא, ּדִ
ל   ְלָעם ּכָ ָבר ְוגֹו'. ָמה ֲעַבד ּבִ ם ְוַאְך ֶאת ַהּדָ ִאּתָ
ַההּוא ֵליְלָיא ֲהָוה ְמַהְרֵהר ְוָאַמר ּוָמה ָאן הּוא  

ִקטּוָר  יִלי, ִאי ּבְ ְרָנא.  ְיָקָרא ּדִ א ַאֲחָרא ִאְתָקּטַ
ל ַההּוא ֵלילְ  ַגח ּכָ ח  ַאׁשְ ּכַ ַחְרׁשֹוי, ְוָלא ַאׁשְ ָיא ּבְ

ְטָרא   א ִמּסִ ְרׁשּוֵתיּה, ֶאּלָ ְיֵהא הּוא ּבִ ִסְטָרא, ּדִ
ֲאָתֵניּה.   ּדַ
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י  .403 י ִיְצָחק ָאַמר ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ ֶ ְוַהְינּו ַמה ׁשּ
ְחּתֹוִנים הַ  ָתִרים ַהּתַ ּכְ לּו ֵיׁש ָיִמין ְיהּוָדה, ּבַ ּלָ
ד ָיִמין חֲ  ֹמאל. ִמּצַ ִפי  ְוֵיׁש ׂשְ מֹוִרים, ּכְ

ִנינּו,  ֹמאל ֲאתֹונֹות. ְוׁשָ ד ׂשְ ַאְרנּו, ּוִמּצַ ּבֵ ׁשֶ
ֹמאל. ְוֶזהּו  ָרה ִלׂשְ ָרה ֵהם ְלָיִמין, ַוֲעׂשָ ֲעׂשָ
ְפַרד ֵמָאִביו ָיַדע  ּנִ ׁשֶ י יֹוֵסי, יֹוֵסף ּכְ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ

ָחְכָמה ָהֶעְלי ים  ּבַ ָתִרים ְקדֹוׁשִ סֹוד ּכְ ֹוָנה ּבְ
י ִמְצַרִים, ָלַמד  ֶעְליֹוִנים. ּכֵ ָהָיה ּבְ ָון ׁשֶ

ָתִרים   אֹוָתם ּכְ ֶהם ּבְ ּלָ אֹוָתּה ָחְכָמה ׁשֶ ּבְ
ל ָיִמין   ה ׁשֶ ְחּתֹוִנים, ֵאיְך ֲאחּוִזים ֵאּלֶ ּתַ
ָרה   ל ָיִמין ַוֲעׂשָ ָרה ׁשֶ ֹמאל. ֲעׂשָ ל ׂשְ ה ׁשֶ ְוֵאּלֶ

ֹמאל ֲחמוֹ  ל ׂשְ ּום ֶזה ׁשֶ ִרים ַוֲאתֹונֹות. ּוִמׁשּ
תּובָרַמז ְלָאִביו ִמּמַ  ּכָ ם, ׁשֶ ַמד ׁשָ ּלָ ֶ (שם  ה ׁשּ

ָרה ֲחמֹוִרים  מח) זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ ּוְלָאִביו ׁשָ
 ְוגֹו'.

  

י ְיהּוָדה,   .403 י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ ְוַהְיינּו ּדְ
ִאין ִאית ְיִמיָנא  ּתָ ְתִרין ּתַ ין ּכִ ִאּלֵ ָמאָלא.  ּבְ ְוִאית ׂשְ

יִמיָנא ֲחָמֵרי, כְּ  ְטָרא ּדִ אֹוִקיְמָנא.  ִמּסִ ָמה ּדְ
ָרה ִאיּנּון   ָמאֵלי ֲאָתֵני ְוָתאָנא, ַעׂשְ ׂשְ ְטָרא ּדִ ּוִמּסִ
י   ָאַמר ִרּבִ ָמאָלא. ְוָדא הּוא ּדְ ָרה ִלׂשְ ִליִמיָנא, ְוַעׂשְ
ָחְכְמָתא  ַרׁש ֵמֲאבֹוי, ָיַדע ּבְ ד ִאְתּפְ   יֹוֵסי, יֹוֵסף ּכַ

ין ִעלָּ  ִכְתִרין ַקִדיׁשִ ָרָזא ּדְ א, ּבְ ְלֵעיּלָ יָון  ּדִ ִאין. ּכֵ
ְלהֹון,   ַהִהיא ָחְכְמָתא ּדִ ִמְצַרִים, אֹוִליף ּבְ ֲהָוה ּבְ ּדְ
יִמיָנא,   ִאין, ֵהיְך ֲאִחיָדן ִאיּנּון ּדִ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאיּנּון ּכִ ּבְ
ָרה   יִמיָנא ַוַעׂשְ ָרה ּדִ ָמאָלא. ַעׂשְ ׂשְ ְוִאיּנּון ּדִ

ְך ָרַמז לַ ּדִ  ָמאָלא ֲחָמֵרי ַוֲאָתֵני. ּוְבִגין ּכַ ה  ׂשְ ֲאבֹוי ִמּמָ
ְכִתיב  ן, ּדִ ּמָ אֹוִליף ּתַ ַלח   (בראשית מה)  ּדְ ּוְלָאִביו ׁשָ

ָרה ֲחמֹוִרים ְוגֹו'.  זֹאת ֲעׂשָ  ּכְ
לּוִלים  .404 ל ָיִמין ּכְ י יֹוֵסי, ֵאּלּו ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ

ֶאָחד  ם ּבְ ּלָ ְקָרא ֲחמֹו''ר. ְוֶזהּו אֹותֹו ּכֻ ּנִ ׁשֶ
תּוב ּכָ ֲחרֹׁש לֹא ַת  (דברים כב) ֲחמֹור ׁשֶ

ָעִתיד   ו. ְוֶזהּו ֲחמֹור ׁשֶ ׁשֹור ּוַבֲחֹמ''ר ַיְחּדָ ּבְ
ַאְרנּו.  ּבֵ מֹו ׁשֶ לֹט ָעָליו, ּכְ יַח ִלׁשְ ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ
ֶאָחד  ם ּבְ ּלָ לּוִלים ּכֻ ֹמאל ּכְ ל ׂשְ ְואֹוָתם ׁשֶ

ְקָרא אָ  ּנִ ּה ִנְקָרא ִעירֹה,  ׁשֶ ּדָ ֲהֵרי ִמּצִ תֹון, ׁשֶ
מ ינֹוקֹות, ּכְ ַאְרנּו. ְוַהְינּו ְמַקְטֵרג ַהּתִ ּבֵ ֹו ׁשֶ

תּוב ּכָ ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל  (זכריה ט) ׁשֶ
ָרה  ן ֲאֹתנֹות. ֲאָתַנת ָחֵסר. ֲעׂשָ ַעִיר ּבֶ

ֶאָחד. לּוִלים ּבְ ּכְ  ׁשֶ

  

י יֹוֵסי, ִאיּנוּ  .404 הּו  ָאַמר ִרּבִ ּלְ ִליָלן ּכֻ יִמיָנא ּכְ ן ּדִ
ִאְקֵרי ֲחמֹו''ר. ְוַהאי הוּ  ַחד, ּדְ א ַההּוא ֲחמֹור,  ּבְ

יב,  ְכּתִ ׁשֹור ּוַבֲחמֹו''ר   (דברים כב) ּדִ לֹא ַתֲחרֹוׁש ּבְ
יָחא   א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ַזּמִ יו. ְוַהאי הּוא ֲחמֹור, ּדְ ַיְחּדָ

ָמה  ַלט ָעֵליּה, ּכְ אֹוִקיְמָנא. ְוִאיּנּון  ְלִמׁשְ ּדְ
הָ  ִאְקֵרי ָאתֹון, ּדְ ַחד ּדְ הּו ּבְ ּלְ ִליָלן ּכֻ ָמאָלא, ּכְ ׂשְ א  ּדִ

ָמה   ֵקי, ּכְ ַדְרּדְ ְטָרָהא ָנִפיק ִעירֹה, ִקְטרּוָגא ּדְ ִמּסִ
יב, ְכּתִ אֹוִקיְמָנא. ְוַהְיינּו ּדִ ָעִני ְורֹוֵכב   (זכריה ט) ּדְ

ן ֲאתֹונֹות ָרה  ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ּבֶ , ֲאָתַנת ָחֵסר, ַעׂשְ
ַחד.  ְכִליָלן ּכְ  ּדִ

ְמעֹון, ַמהוּ  .405 י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ  ְוֶזהּו ׁשֶ
ָאַמר ֶ ֶפן ִעירֹה?  (בראשית מט) ׁשּ ֹאְסִרי ַלּגֶ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֶפן, ָעִתיד ַהּקָ ֹאְסִרי ַלּגֶ
ָרֵאל ִנְקְראּו ֶגֶפן. ִעירֹה,   ׂשְ יִּ ּום ׁשֶ ר ִמׁשּ ֵ ְלַקׁשּ

הּוא ְקָרִאים  ׁשֶ ּנִ ּום ׁשֶ ֶהם, ּוִמׁשּ ּלָ ָקֵטגֹור ׁשֶ
תּוב ּכָ יָך ְוָאֹנִכי ְנַטְע  (ירמיה ב) ׂשֹוֵרק, ׁשֶ ּתִ

ד  יֹּוֵצא ִמּצַ ִני ֲאֹתנֹו, אֹותֹו ׁשֶ ׂשֹוֵרק. ּבְ
 ָהָאתֹון ַהזֶּה.

  

ְמעֹון, ַמאי   .405 י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ְוָדא הּוא ּדְ
יב,  ְכּתִ פֶ  (בראשית מט) ּדִ ן ִעירֹה. אְֹסִרי  אְֹסִרי ַלּגֶ

ִגיֵניהֹון   ָרא ּבְ ְ ִריְך הּוא ְלַקׁשּ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ֶפן, ַזּמִ ַלּגֶ
ִיׂשְ  יגֹוָרא  ּדְ ִאיהּו ַקּטֵ ֶפן. ִעירֹה. ּדְ ִאְקרּון ּגֶ ָרֵאל ּדְ

יב, ְכּתִ ִאְקרּון ׂשֹוֵרק, ּדִ יְלהֹון, ּוְבִגין ּדְ (ירמיה   ּדִ
ִני אֲ  ב) יְך ׂשֹוֵרק. ּבְ ָנִפיק  ְוָאנִֹכי ְנַטְעּתִ ֹתנֹו, ַההּוא ּדְ

ַהאי ָאתֹון. ְטָרא ּדְ  ִמּסִ
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ָרה ִמיִָּמין ַוֲעשָׂ  .406 ֹמאל,  ְוֵאּלּו ֲעׂשָ ְ ָרה ִמׂשּ
ם ִנְמָצִאים  ּלָ ה, ּכֻ ַנִים ָהֵאּלֶ ְ ׁשּ ְוִנְכָלִלים ּבַ
ל ָיִמין  ָרה ֲאֵחִרים ׁשֶ ֶקֶס''ם. ְוֵיׁש ֲעׂשָ ּבְ
ַנַח''ׁש.  ְמָצִאים ּבְ ּנִ ֹמאל ׁשֶ ל ׂשְ ָרה ׁשֶ ַוֲעׂשָ

ַיֲעקֹב ְולֹא  י לֹא ַנַחׁש ּבְ תּוב ּכִ ֶקֶסם ְוָלֵכן ּכָ
ַעם?  ָרֵאל. ָמה ַהּטַ ִיׂשְ י ה' ֱאלָֹהיו ּבְ ְגַלל ּכִ ּבִ

ד   ַח''ׁש ָיָצא ׁשֹו''ר, ִמּצַ ד ַהּנַ ִעּמֹו. ִמּצַ
ֶס''ם ָיָצא ֲחמֹו''ר, ְוֶזהּו ׁשֹור ַוֲחֹמר. ְוַעל  ַהּקֶ
ָרׁשּות   ר ּבְ ְקׁשָ ּנִ יַָּדע ׁשֶ יָון ׁשֶ ְלָעם, ּכֵ ֶזה ּבִ

 -ָבר ְוגֹו' ַאֶחֶרת, ְוָאַמר לֹו ַאְך ֶאת ַהּדָ 
יק לֹו, ְוָאַמר, בֹוִדי? ִמיָּד  ִהזִּ ְוֵאיֹפה ּכְ

ְהֶיה   יִּ ָפיו ְולֹא ָמָצא ׁשֶ ְכׁשָ ל ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ
 ִבְרׁשּותֹו, ַרק ָאתֹון זֹו.

  

ָהֵני   .406 ִליָלן ּבְ ָמאָלא, ְוִאְתּכְ ְ ְוָהֵני י' ִמיִמיָנא, ְוי' ִמׂשּ
ְכֵחי בְּ  ּתַ א ִאיּנּון ִמׁשְ ֵרי, ּכֹּלָ ָרה  ּתְ ֶקֶס''ם. ְוִאית ַעׂשְ

ְכֵחי   ַאֲחָרִנין ּתַ ִמׁשְ ָמאָלא, ּדְ ׂשְ ָרה ּדִ יִמיָנא ְוַעׂשְ ּדִ
ַיֲעקֹב ְולֹא   י לֹא ַנַחׁש ּבְ ִתיב, ּכִ א ּכְ ַנַח''ׁש. ְוַעל ּדָ ּבְ
י ְיָי ֱאלָֹהיו   ִגין ּכִ ָרֵאל. ַמאי ַטְעָמא, ּבְ ִיׂשְ ֶקֶסם ּבְ

ָנָח''ׁש, ָנַפק ׁש  ְטָרא ּדְ ְטָרא  ִעּמֹו. ִמּסִ ֹו''ר, ִמּסִ
ֶקֶס''ם, ָנפַ  ק ֲחמֹו''ר. ְוָדא הּוא ׁשֹור ַוֲחמֹור, ְוַעל  ּדְ

ְרׁשּוָתא   ר ּבִ ִאְתְקׁשַ ָיַדע ּדְ יָון ּדְ ְלָעם, ּכֵ א ּבִ ּדָ
ָבר ְוגֹו', ַאְבִאיׁש   ַאֲחָרא, ְוָאַמר ֵליּה ַאְך ֶאת ַהּדָ

ד ִאְס  יִלי. ִמּיָ ל  ֵליּה, ְוָאַמר, ּוַמה ָאן ִהיא ְיָקָרא ּדִ ּכַ ּתָ
כַּ  ַחְרׁשֹוי, ְוָלא ַאׁשְ א ַהאי  ּבְ ְרׁשּוֵתיּה, ֶאּלָ ְיֵהא ּבִ ח ּדִ

 ָאתֹון. 
ּבֶֹקר ַויֲַּחֹבׁש  -ִמיָּד  .407 ְלָעם ּבַ ַויָָּקם ּבִ

ּה ּוְרצֹון  ֶאת ֲאֹתנֹו, ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ּבָ
י הֹוֵלְך   ַחר ַאף ֱאלִֹהים ּכִ ָלק. ְוַעל ֶזה, ַויִּ ּבָ

הֹוִציא ַעְצמֹו ֵמְרׁשוּ הּוא.  ְוָקא, ׁשֶ תֹו,  הּוא ּדַ
ָבר ְוגֹו'. ּבֹא  ָאַמר לֹו ְוַאְך ֶאת ַהּדָ ֶ ה ׁשּ ִמּמַ
ַהְתָחָלה ָנַתן לֹו  ֲהֵרי ּבַ ְך הּוא, ׁשֶ ּכָ ִתְרֶאה ׁשֶ
ָהָיה  ו ׁשֶ ם. ַעְכׁשָ ְרׁשּות, ְוָאַמר קּום ֵלְך ִאּתָ

א ִמ  ַחר ַאף ֱאלִֹהים? ֶאּלָ ה ַויִּ ּום הֹוֵלְך, ָלּמָ ׁשּ
ְרׁשּותוֹ  הֹוֵלְך הּוא, הּוא ּבִ , ְלהֹוִציא ׁשֶ

ָבר.  ָאַמר לֹו ְוַאְך ֶאת ַהּדָ  ֵמאֹותֹו ׁשֶ

  

ּבֶֹקר ַוַיֲחבֹוש   (במדבר כ''ב)  ִמַיד  .407 ְלָעם ּבַ ָקם ּבִ ַוּיָ
ָבָלק.   ּה, ּוְרעּוָתא ּדְ ד ְרעּוֵתיּה ּבָ ֶאת ֲאתֹונֹו ְלֶמְעּבַ

ַחר ַאף ֱאלִֹהי  א ַוּיִ י הֹוֵלְך הּוא. הּוא  ְוַעל ּדָ ם ּכִ
אַ  ְייָקא, ּדְ ָאַמר  ּדַ ה ּדְ ְרֵמיּה ֵמְרׁשּוֵתיּה, ִמּמַ יק ּגַ ּפִ

ָהא   ָהִכי הּוא, ּדְ א ֲחֵזי ּדְ ָבר ְוגֹו'. ּתָ ֵליּה ְוַאְך ֶאת ַהּדָ
ם,   ַקְדִמיָתא ָיַהב ֵליּה ְרׁשּוָתא, ְוָאַמר קּום ֵלְך ִאּתָ ּבְ

ֲהָוה ָאִזיל, ֲאַמאי וַ  א ּדְ ּתָ א  ַהׁשְ ַחר ַאף ֱאלִֹהים. ֶאּלָ ּיִ
הוֹ  ִגין ּדְ יֵליּה, ְלָנְפָקא  ּבְ ְרׁשּוֵתיּה ּדִ ֵלְך הּוא, הּוא ּבִ

ָבר.  ָאַמר ֵליּה ְוַאְך ֶאת ַהּדָ  ֵמַההּוא ּדְ
ע,  .408 רּוְך הּוא, ָרׁשָ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ

ֵלי ֵזיְנָך ָלֵצאת  ן ּוְמָזֵרז ּכְ ה ְמַתּקֵ ַאּתָ
ְהיּו ַחיֶּ  -ֵמְרׁשּוִתי  ה ַוֲאתֹוְנָך ּתִ יָך, ַאּתָ

ב ַמְלַאְך ה'. ַמה זֶּה  -ִתי. ִמיָּד ִבְרׁשוּ  ְתַיּצֵ ַויִּ
א, ָיָצא ְוָעַמד  י ַאּבָ ב? ָאַמר ַרּבִ ְתַיּצֵ ַויִּ
ְלָאְך ֶזה  ּמַ נּותֹו, ׁשֶ נּות ַאֶחֶרת ֵמֻאּמָ ֻאּמָ ּבְ
י   ָאַמר ַרּבִ ֶ ל ַרֲחִמים. ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ָהָיה ׁשֶ

ְמעֹון, ִכים ַרֲחִמים ְלִדין.  ׁשִ ִעים ְמַהּפְ ְרׁשָ
נּותֹו.לְ  ֲהֵרי לֹא ָהְיָתה ֻאּמָ ָטן לֹו, ׁשֶ  ׂשָ

  

ִריְך הּוא, .408 א ּבְ (דף ר''ז  ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
ן ּוְמַזֵרז ַזְייָנְך ְלָנְפָקא ִמן   ע''ב)  ע, ַאּתְ ְמַתּקֵ ָרׁשָ

יָך ַאְנּתְ ַוֲאָתָנְך  ד  ְרׁשּוִתי, ַחּיֶ ֶהוֹון. ִמּיַ ְרׁשּוִתי ּתֶ ּבִ
ב ַמְלַאְך  ְתַיּצֵ א,  ַוּיִ י ַאּבָ ב. ָאַמר ִרּבִ ְתַיּצֵ ְיָי. ַמאי ַוּיִ

יֵליּה,   אּוְמנּוָתא ַאֲחָרא, ֵמאּוָמנּוָתא ּדִ ָנַפק ְוָקִאים ּבְ
י   ָאַמר ִרּבִ ַרֲחֵמי ֲהָוה. ְוַהְיינּו ּדְ ַהאי ַמְלָאָכא ּדְ ּדְ

א ְמהַ  יַבּיָ ְמעֹון, ַחּיָ ָטן לֹו,  ׁשִ ֵכי ַרֲחֵמי ְלִדיָנא. ְלׂשָ ּפְ
ָהא ָלא אּומָ  יֵליּה ֲהָוה. ּדְ  נּוָתא ּדִ
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ְלָאְך  .409 ה ַהּמַ ּנָ י ֶאְלָעָזר, לֹא ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְלָאְך  ּמַ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ נּותֹו, ֶאּלָ ְולֹא ָיָצא ֵמֻאּמָ
ד ַרֲחִמים ְוָעַמד ִמּמּולֹו, ָסַתר  ֶזה ָהָיה ִמּצַ

תּוב ֶאת ָחְכָמתֹו וְ  ּכָ ִקְלֵקל ְרצֹונֹו. ֶזהּו ׁשֶ
ָטן לֹו. לֹו הָ  ָטן, ְלׂשָ ָטן, ְוִנְמָצא ׂשָ ָיה ְלׂשָ

ָטן.  ֲאָבל ְלַאֵחר לֹא ָהָיה ׂשָ

  

י ַמְלָאָכא, ְוָלא ָנַפק   .409 ּנֵ י ֶאְלָעָזר, ָלא ׁשָ ָאַמר ִרּבִ
ֲהָוה ַהאי ַמְלָאָכא   ִגין ּדְ א ּבְ יֵליּה, ֶאּלָ ֵמאּוָמנּוָתא ּדִ

ְט  ַרֲחֵמי, ְוָקִאים ַלֳקְבֵליּה, ָסִתיר ָחְכְמָתא ִמּסִ   ָרא ּדְ
ָטן   יֵליּה, ְוִקְלֵקל ְרעּוֵתיּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְלׂשָ ּדִ
ָטן, ֲאָבל ְלַאֲחָרא   ַכח ׂשָ ּתְ ָטן, ְוִאׁשְ לֹו. לֹו ֲהָוה ׂשָ

ָטן.   ָלא ֲהָוה ׂשָ
ה ָחָכם   .410 ּמָ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָלַמְדנּו, ָאַמר ַרּבִ

ֵני ָהעֹוָלם,  ל ּבְ ָפיו ַעל ּכָ ְכׁשָ ְלָעם ּבִ ָהָיה ּבִ
הֲ  יַח ִלְמצֹא ֵעָצה ָלֵצאת ׁשֶ ּגִ ִהׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵרי ּבְ

ָבר,  רּוְך הּוא ֵמאֹותֹו ּדָ דֹוׁש ּבָ ֵמְרׁשּות ַהּקָ
ל בִּ  ּכֵ ָבר, ִהְסּתַ תּוב ְוַאְך ֶאת ַהּדָ ּכָ ָפיו ׁשֶ ְכׁשָ

תּוב?   ָרט ְלאֹוָתּה ָאתֹון, ַמה ּכָ ְולֹא ָמָצא, ּפְ
כָ  ל ַויֲַּחֹבׁש ֶאת ֲאֹתנֹו. ִהְטִעין אֹוָתּה ּבְ

ּה  יַָּדע, ְוִהְכִניס ּבָ ָסִמים ׁשֶ ִפים ּוְבָכל ַהּקְ ׁשָ ַהּכְ
ָרֵאל.  ל ֶאת ִיׂשְ ֵדי ְלַקּלֵ ם ּכְ ּלָ ְוִהְכִליָלּה ִמּכֻ

ַחר ַאף ֱאלֹהִ  -ִמיָּד  י הֹוֵלְך הּוא. ַויִּ ים ּכִ
ה   ֵאר. ֶמה ָעׂשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְוָקא הּוא, ּכְ ּדַ

ים מַ  רּוְך הּוא? ִהְקּדִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְלָאְך ׁשֶ
ָפיו  ׁשָ ר ּכְ ַרֲחִמים ַלֲעֹמד ִמּמּולֹו, ְוִיְסּתֹ

 ּוְקָסָמיו. 

  

ים ֲהָוה   .410 ָמה ַחּכִ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ אָנא, ָאַמר ַרּבִ ּתָ
ֲעָתא   ׁשַ ָהא ּבְ ֵני ָעְלָמא, ּדְ ל ּבְ ַחְרׁשֹוי, ַעל ּכָ ְלָעם ּבְ ּבִ

ָחא ֵעיָטא ְלָנְפָקא ֵמְרׁשוּ  ּכְ ח, ְלַאׁשְ ּגַ ַאׁשְ ֵתיּה  ּדְ
ְכִתיב, ְוַאְך   ה ּדִ ִריְך הּוא, ֵמַהִהיא ִמּלָ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ

ָבר וְ  ר  ֶאת ַהּדָ ַכח ּבַ ַחְרׁשֹוי, ְוָלא ַאׁשְ ל ּבְ ּכַ גֹו'. ִאְסּתָ
ִתיב, ַוַיֲחבֹוש ֶאת ֲאתֹונֹו, ַאְטִעין   ַהִהיא ָאתֹון, ַמה ּכְ

ֲהָוה ָיַדע, ְואָ  ין, ּוְבָכל ְקָסִמין ּדְ ָכל ַחְרׁשִ ִעיל  ָלּה ּבְ
ִגין ְלֵמיָלט ְלהּו   הּו, ּבְ ּלְ ּה, ְוַאְכִליל ָלּה ִמּכֻ ּבָ

ָרֵאל. ִמיָּ  י הֹוֵלְך הּוא.  ְלִיׂשְ ַחר ַאף ֱאלִֹהים ּכִ ד ַוּיִ
א   ַמר. ָמה ֲעַבד קּוְדׁשָ ִאּתְ ָמה ּדְ ְייָקא ּכְ הּוא ּדַ
יָמא   ַרֲחֵמי. ְלַקּיְ ִריְך הּוא, ַאְקִדים ְלַמְלָאָכא ּדְ ּבְ

יר ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי.ָלֳקְבֵליּה, וְ   ַיְסּתִ
ו לֹא ָכתּוב  .411 ַעד ַעְכׁשָ ּוֹבא ּוְרֵאה, ׁשֶ

ָפיו, ַוֲהֵרי ה' , ְולֹא ִנְרָאה ִבְקָסָמיו ּוִבְכׁשָ
ִהְתִקין ֶאת ֲאתֹונֹו  יָון ׁשֶ ו, ּכֵ ְרׁשּוָה. ְוַעְכׁשָ ּפֵ
ל ֶאת  ין ְלַקּלֵ ַצד ַהּדִ ָפיו ּבְ ִתּקּוֵני ְכׁשָ ְוֵזְרָזּה ּבְ

רּוְך הּוא ֶאת ִישְׂ  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ ָרֵאל, ִהְקּדִ
ם ָהַרֲחִמים, ַמְלָאְך ָהַרֲחִמים ְלמּולֹו, ּוְבשֵׁ 

ר ָחְכָמתֹו ּוְלַהּטֹות ֶאת ֲאתֹונֹו  ֵדי ִלְסּתֹ ּכְ
ט ָהָאתֹון ִמן  תּוב ַוּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרְך, ּכְ ֵמאֹותֹו ַהּדֶ

ֶרְך. ְוַעל ֶזה לֹא  ְוָקא ִמן ַהּדֶ ֶרְך. ּדַ ָכתּוב ַהּדֶ
ב ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים, ַויֲַּעֹמד ַמְלַאְך  ְתַיּצֵ ַויִּ

א מַ  ל ַרֲחִמים.ָהֱאלִֹהים, ֶאּלָ  ְלַאְך ה', ׁשֶ

  

ִתיב ְיָי ְוָלא ִאְתֲחֵזי   .411 א ָלא ּכְ ּתָ ַעד ַהׁשְ א ֲחֵזי, ּדְ ְוּתָ
יָון   א ּכֵ ּתָ ִקְסמֹוי ְוַחְרׁשֹוי. ְוָהא אּוְקמּוָה. ְוַהׁשְ ּבְ

ַאְתִקין אֲ  ִסְטָרא  ּדְ ִתּקּוֵני ֲחָרׁשֹוי, ּבְ ָתֵניּה, ְוֵזְרָזה ּבְ
ָר  ִדיָנא ְלֵמיָלט ְלִיׂשְ ִריְך  ּדְ א ּבְ ים קּוְדׁשָ ֵאל, ַאְקּדִ

ַרֲחֵמי,   ָמא ּדְ ַרֲחֵמי ָלֳקְבֵליּה, ּוִבׁשְ הּוא ְלַמְלָאָכא ּדְ
יֵליּה, ּוְלַאְסָטָאה ַלֲאָתֵניּה   ִגין ִלְסּתֹור ָחְכְמָתא ּדִ ּבְ

ט ָהָאתֹון ִמן  ֵמַההּוא אָ  יב, ַוּתֵ ְכּתִ ָמה ּדִ ְרָחא, ּכְ
ְייָקא. ֶרְך ּדַ ֶרְך. ִמן ַהּדֶ ִתיב   ַהּדֶ א ָלא ּכְ ְוַעל ּדָ

ֲעמֹוד ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים,   ב ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים, ַוּיַ ְתַיּצֵ ַוּיִ
ַרֲחֵמי. א ַמְלַאְך ְיָי ּדְ  ֶאּלָ

ע, ַאּתָ  .412 רּוְך הּוא, ָרׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ָאַמר ַהּקָ
ה ִצְדֵדי   ַכּמָ ֶפיָך ּבְ ְכׁשָ ִהְטַעְנּתָ ֶאת ֲאתֹוְנָך ּבִ א בְּ  .412   ע, ַאּתְ ַאְטָעַנת ָאַמר קּוְדׁשָ ִריְך הּוא, ָרׁשָ

ה ִסְטֵרי ּדְ  ַכּמָ ְך, ּבְ ַחְרׁשָ ַני.  ַלֲאָתָנְך ּבְ ִדיֵני ָלֳקֵבל ּבָ
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ַני  ְטָען אֲ  -ִדין מּול ּבָ ִני ַאֲעִביר ֶאת ַהּמִ
ים ַמְלָאְך  ֶרְך ֶזה. ִמיָּד ִהְקּדִ ָך ְוֵיָהֵפְך ִמּדֶ ּלָ ׁשֶ
מֹו  ְוָקא לֹו, ּכְ ָטן לֹו. ּדַ ַרֲחִמים ְלׂשָ

ֵאר.  ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

ד   א, ִמּיָ ר ְטעּוָנְך, ְוֵיָהֵפְך ֵמָאְרָחא ּדָ ֲאָנא ַאְעּבָ
ְייָקא.   ָטן לֹו. לֹו ּדַ ַרֲחֵמי ְלׂשָ ים ַמְלָאָכא ּדְ ַאְקּדִ

ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ  ּכְ

ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה' ְוגֹו'. ַוּתֵ  .413
ה ָרֲאָתה ִהיא,  י ִיְצָחק, ְוִכי ָלּמָ ָאַמר ַרּבִ
ְך לֹא ָרָאה? ָאַמר  ל ּכָ ָהָיה ָחָכם ּכָ ּוִבְלָעם ׁשֶ
ל   ּכֵ ע ִיְסּתַ אֹותֹו ָרׁשָ לֹום ׁשֶ י יֹוֵסי, ַחס ְוׁשָ ַרּבִ
תּוב  ְך, ֲהֵרי ּכָ ַמְרֵאה קֶֹדׁש. ָאַמר לֹו, ִאם ּכָ  ּבְ

י ָבֶזה  נֹ  ַמְעּתִ ֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים! ָאַמר לֹו, לֹא ׁשָ
י.  ַמְעּתִ ָבר, ְולֹא ֹאַמר. ָאַמר לֹו, ֲאִני ׁשָ ּדָ
ל, ָהָיה נֹוֵפל ְורֹוֶאה,  ּכֵ ָהָיה ָצִריְך ְלִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

ל. ּכֵ  ְוָכֵעת לֹא ִהְצָטֵרְך ְלִהְסּתַ

  

ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאךְ  (במדבר כ''ב) .413 ָי ְוגֹו'.  יְ  ַוּתֵ
י ִיְצָחק, ְוִכי ֲאַמאי ָחָמאת ִהיא, ּוִבְלָעם   ָאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי, ַחס   ְך ָלא ָחָמא. ָאַמר ִרּבִ ל ּכַ ים ּכָ ֲהָוה ַחּכִ ּדְ
א. ָאַמר   ֵחיזּו ַקִדיׁשָ ל ּבְ ּכֵ ע ִיְסּתַ ַההּוא ָרׁשָ לֹום ּדְ ְוׁשָ

ִתיב נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים  ַמר  . אָ ֵליּה, ִאי ָהִכי, ָהא ּכְ
ָהא ִמיִדי ְוָלא ֵאיָמא. ָאַמר ֵליּה   ַמְעָנא ּבְ ֵליּה ָלא ׁשְ
ָלא,   ּכְ ַכד ֲהָוה ִאְצְטִריְך ְלִאְסּתַ ַמְעָנא, ּדְ ֲאָנא ׁשְ
ָלא.  ּכְ א ָלא ִאְצְטִריְך ְלִאְסּתַ ּתָ  ֲהָוה ָנִפיל ְוָחֵמי. ְוַהׁשְ

ה ֶעְליֹוָנה   .414 ַדְרּגָ ְך, ּבְ ָאַמר לֹו, ִאם ּכָ
הּוא  יֹוֵתר ָהָיה ל ְנִביֵאי ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ַעל ּכָ

דֹוׁש  ְכבֹוד ַהּקָ ל ּבִ ּכֵ לּוי ֵעיָנִים, רֹוֶאה ּוִמְסּתַ ּגְ
ְלָעם   ְמעֹון ָאַמר, ּבִ י ׁשִ רּוְך הּוא. ַוֲהֵרי ַרּבִ ּבָ
ָתִרים  אֹוָתם ּכְ ָפיו ּבְ ְכׁשָ ָהָיה יֹוֵדַע ּבִ

ת ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַמּטָ ּלְ ְחּתֹוִנים ׁשֶ (יהושע  ּובּתַ
עֹור ַהּקֹוֵסם. ְקָראֹו  ג)י ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ְוֶאת ּבִ

ּנֹופֹות, ֵאיְך   ל ִטּנֶֹפת ַהּטִ תּוב קֹוֵסם, ׁשֶ ַהּכָ
י   ְכבֹוד ִרּבֹונֹו? ְועֹוד, ֲהֵרי ָאַמר ַרּבִ ל ּבִ ּכֵ ִיְסּתַ
ָעה,   ָרָאה ְלִפי ׁשָ ַמְרֶאה ֶאָחד ׁשֶ ְמעֹון, ּבְ ׁשִ

תּוב ַוְיַגל ה' ֶאת ֵעינֵ  ּכָ מּו י ִבְלָעם, ׁשֶ ִהְתַעּקְ
ֲהֵרי רֹוֶאה ְבִגּלּוי  ה אֹוֵמר ׁשֶ ֵעיָניו, ְוַאּתָ
רּוְך הּוא? דֹוׁש ּבָ ְכבֹוד ַהּקָ ל ּבִ ּכֵ  ֵעיַנִים ּוִמְסּתַ

  

יר ֲהָוה   .414 ָאה ַיּתִ א ִעּלָ ַדְרּגָ ָאַמר ֵליּה, ִאי ָהִכי, ּבְ
לּוי ֵעינַ  ִאיהּו ּגְ ל ְנִביֵאי ְמֵהיְמנּוָתא, ּדְ ִים, ָחֵמי  ַעל ּכָ

י   ִריְך הּוא. ְוָהא ִרּבִ א ּבְ יָקָרא ְדקּוְדׁשָ ל ּבִ ּכַ ְוִאְסּתָ
ִאיּנּון   ַחְרׁשֹוי, ֲהָוה ָיַדע ּבְ ְלָעם ּבְ ְמעֹון ָאַמר, ּבִ ׁשִ

יב, ְכּתִ ָמה ּדִ א, ּכְ ּתָ ְלּתַ ִאין ּדִ ּתָ ְתִרין ּתַ (יהושע  ּכִ
עֹור ַהּקֹוֵסם, קֹוֵסם ַקְריֵ  יג)  ן ּבְ ְלָעם ּבֶ יּה  ְוֶאת ּבִ

יָקָרא  ְקָרא,  ל ּבִ ּכַ ִטּנּוֵפי, ֵהיְך ִיְסּתָ ִטּנּוָפא ּדְ ּדְ
ֵחיזּו ַחד   ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ ָמאֵריּה. ְועֹוד, ָהא ָאַמר ִרּבִ ּדְ
ְכִתיב ַוְיַגל ְיָי ֶאת ֵעיֵני   ֲעָתא, ּדִ ָחָזא ְלפּום ׁשַ ּדְ
ֲהָוה ָחֵמי   ְלָעם, ִאְתֲעִקימּו ֵעינֹוי, ְוַאּתְ ַאְמַרת ּדְ ּבִ

עַ בְּ  ִריְך  ִגלּוי ּדְ א ּבְ יָקָרא ְדקּוְדׁשָ ל ּבִ ּכַ ְייִנין, ְוִאְסּתָ
 הּוא. 

י   .415 ּלִ ָאַמר לֹו, ֲאִני ֶאֱחזֹר ְלמּוְלָך, ׁשֶ
אי סֹודֹות ּתֹוָרה   ָך ָצִריְך ַצחּות. ַוּדַ ּלְ ְוׁשֶ
ֵני ָאָדם ַלֲעֹמד  ֶעְליֹוִנים, ְולֹא ְיכֹוִלים ּבְ

ְדַבר ּת ֲעֵליֶהם. ָלֵכן ָאסּור  ים ּבִ ֹוָרה  ְלַהְקּדִ
אּו  ְריֹו. ּבָ ָבר ְוֵיַדע אֹותֹו ַעל ּבֻ ַמע ּדָ ׁשְ יִּ ַעד ׁשֶ

ְמעֹון ְוָאְמרּו ָדָבר ְלָפָניו. י ׁשִ  ִלְפֵני ַרּבִ

  

יִדי   .415 ָאַמר ֵליּה, ֲאָנא ַאֲהַדְרָנא ָלֳקְבָלְך. ּדִ
אי ָרֵזי אֹוַרְייָתא ִעלָּ  ֵעי ָצחּוָתא. ַוּדַ ִאין, ְוָלא  ְוִדיָדְך ּבָ

ְך ָאִסיר  ַיְכִלין בְּ  ִגין ּכַ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיָקם ָעַלְייהּו. ּבְ
ה   ַמע ִמּלָ ִיׁשְ אֹוַרְייָתא, ַעד ּדְ ה ּדְ ִמּלָ ָמא ּבְ ְלַאְקּדְ
ְמעֹון   י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ְוֵיַדע ָלּה ַעל ּבּוְרֵייּה. ָאתּו ְלַקּמֵ

יּה.  ה ַקּמֵ  ָאְמרּו ִמּלָ
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ַתח ְוָאַמר, .416 י  ָמה ֱאנֹוׁש כִּ  הלים ח)(ת ּפָ
י   ֻמּנֵ ּמְ ְרׁשּוהּו ׁשֶ סּוק ֶזה ּפֵ ֶרּנּו ְוגֹו'. ּפָ ִתְזּכְ
ָעָלה ִבְרצֹון  ָעה ׁשֶ ׁשָ ָהעֹוָלם ָאְמרּו אֹותֹו ּבְ
רּוְך הּוא ִלְברֹא ָאָדם. ָקָרא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יָבם  ל ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ְוהֹוׁשִ ּתֹות ׁשֶ ְלִכּתֹות ּכִ

רֹא ָאָדם. ֶהם, ֲאִני רֹוֶצה ִלבְ ְלָפָניו. ָאַמר לָ 
ל ָיִלין  (שם מט) ָאְמרּו ְלָפָניו, יָקר ּבַ ְוָאָדם ּבִ

עֹו  רּוְך הּוא ֶאְצּבָ דֹוׁש ּבָ יט ַהּקָ ְוגֹו'. הֹוׁשִ
ּתֹות ֲאֵחרֹות ְלָפָניו.  יב ּכִ ַרף אֹוָתם. הֹוׁשִ ְוׂשָ
ָאַמר ָלֶהם, ֲאִני רֹוֶצה ִלְבֹרא ָאָדם. ָאְמרּו 

י ִתְזכְּ ְלָפָניו, מָ  ל  ה ֱאנֹוׁש ּכִ יבֹו ׁשֶ ֶרּנּו? ַמה ּטִ
ֶלם   ְהֶיה ַבּצֶ יִּ ן ָאָדם ׁשֶ ָאָדם ֶזה? ָאַמר ָלֶהם, ּבֶ
ְהֶיה ָחְכָמתֹו ֶעְליֹוָנה  ּתִ נּו, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

 ֵמָחְכַמְתֶכם.

  

ַתח ְוָאַמר, .416 ֶרּנּו   (תהלים ח)  ּפָ י ִתְזּכְ ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ
ָעְלָמאְוגֹו', ַהאי ְקָרא  ְמָמָנן ּדְ ,   אּוְקמּוָה, ּדִ ֲאְמרּוּהָ

ִריְך הּוא   א ּבְ ְרעּוֵתיּה ְדקּוְדׁשָ ָסִליק ּבִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ַמְלֲאֵכי   ּתֹות ּדְ א. ְקָרא ְלִכּתֹות ּכִ ְלִמְבֵרי ֱאָנׁשָ
ֵעיָנא   יּה. ָאַמר לֹון, ּבָ ָאה, ְואֹוִתיב לֹון ַקּמֵ ִעּלָ

יהּ  ְוָאָדם   (תהלים מט)  ,ְלִמְבֵרי ָאָדם. ָאְמרּו ַקּמֵ
ל  יָקר ּבַ ִריְך הּוא   ּבִ א ּבְ יט קּוְדׁשָ ָיִלין ְוגֹו'. אֹוׁשִ

ּתֹות ַאֲחָרִנין   יֵליּה, ְואֹוִקיד לֹון. אֹוִתיב ּכִ ָעא ּדִ ֶאְצּבְ
ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָאָדם. ָאְמרּו   יּה, ָאַמר לֹון ּבָ ַקּמֵ

יּה,  ֶרנּ  (דף ר''ח ע''א)  ַקּמֵ י ִתְזּכְ ּו. ַמה  ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ
א ר ָנׁש ּדָ ּבַ ְיֵהא  ִטיבּו ּדְ ר ָנׁש ּדִ . ָאַמר לֹון, ּבַ

ָאה   יֵליּה, ִעּלָ ְיֵהא ָחְכְמָתא ּדִ יָדן, ּדִ ַצְלָמא ּדִ ּבְ
 ֵמָחְכָמְתכֹון. 

אי  .417 ָרא ָאָדם, ְוָחָטא, ְוָיָצא ַזּכַ ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ
אּו ֲעָז''א ַוֲעָזֵא''ל, ָאְמרּו ְלָפָניו:  ְלָפָניו, ּבָ

ה ֵיׁש ָלנּו ֵאֶליָך, הֲ פִּ  ן ָאָדם ְתחֹון ּפֶ ֵרי ּבֶ
יָת ָחָטא ְלָפֶניָך! ָאַמר ָלֶהם: ִאְלָמֵלא  ָעׂשִ ׁשֶ
דֹוׁש  ה ַהּקָ ְהיּו ְמצּוִיים ֶאְצָלם ְוכּו'. ֶמה ָעׂשָ ּתִ
ה   דֹוׁשָ ָתם ַהּקְ ְרּגָ יָלם ִמּדַ רּוְך הּוא? ִהּפִ ּבָ

ַמִים. ָ  ֵמַהׁשּ

  

ָבָרא  .417 יָון ּדְ ִדימּוס  ּכֵ ָאָדם, ְוָחָטא, ְוָנִפק ּבְ
ה  ַקמֵּ  ְתחֹון ּפֶ יּה, ּפִ ''ֵאל, ָאְמרּו ַקּמֵ יּה, ָאתּו ֲעָז''א ַוֲעּזָ

ְך. ָאַמר   ת ָחֵטי ַקּמָ ַעְבּדַ ר ָנׁש ּדְ ְך, ָהא ּבַ ּבָ ִאית ָלן ּגַ
ְייהּו ְוכּו'. ַמה ֲעַבד   ּבַ ִכיֵחי ּגַ ֱהוֹון ׁשְ ְלהּו, ִאְלָמֵלי ּתֶ

ִרי א ּבְ א ַקִדיׁשָ קּוְדׁשָ ְרּגָ יל לֹון ִמּדַ א  ְך הּוא. ָאּפִ
ַמָיא.  ְלהֹון ִמן ׁשְ  ּדִ

י  .418 ְבּתִ ֵעת ֵהׁשַ ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְלָעם ָאַמר ֹנֵפל ּוְגלּוי  ּבִ ֵאַלְתֶכם, ׁשֶ ִלׁשְ
ָבִחים  ְך, ּוׁשְ ּלֹא ָהָיה ּכָ ֵעיָנִים. ִאם ֹנאַמר ׁשֶ

ַח ֶאת ַעְצמֹו   ּבֵ דֹוׁש   ֵאיךְ   -ָהָיה ְמׁשַ ב ַהּקָ ִיְכּתֹ
בָ  רּוְך הּוא ּדָ ַבר ּבָ ּתֹוָרה?! ְוִאם ּדְ ר ּכֹוֵזב ּבַ

ע  ח אֹותֹו ָרׁשָ ּבַ ּתַ ֱאֶמת הּוא, ֵאיְך ִיׁשְ
ל ְנִביֵאי ָהֱאֶמת?!  ה ֶעְליֹוָנה ַעל ּכָ ַדְרּגָ ּבְ
ה ָהֶעְליֹוָנה,   ָ ֲהֵרי ֵאין ׁשֹוָרה ְקֻדׁשּ ְועֹוד, ׁשֶ

ָמקֹום ָהָראּוי ָלּה.  ַרק ּבְ

  

א  .418 ּתָ ְמעֹון, ַהׁשְ י ׁשִ ַאֲהַדְרָנא  ָאַמר ַרּבִ
ִבְלָעם ָאַמר נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים, ִאי   ְלִתּיּוְבַתְייכּו. ּדְ
ְרֵמיּה,   ח ּגַ ּבַ ּבּוֵחי ָקא ְמׁשַ ָלא ֲהָוה ָהִכי, ְוׁשַ ֵניָמא ּדְ
ִדיָבא   ה ּכְ ִריְך הּוא ִמּלָ א ּבְ ֵהיְך ִיְכּתֹוב קּוְדׁשָ

אֹוַרְייָתא ְקׁשֹוט ִהיא, ֵהיְך יִ ּבְ ה ּדִ ח  . ְוִאי ִמּלָ ּבַ ּתַ ׁשְ
ל ְנִביֵאי   ָאה ַעל ּכָ א ִעּלָ ַדְרּגָ ע ּבְ ַההּוא ָרׁשָ
ה   ָ ְרָיא ְקדּוׁשּ ָהא ָלא ׁשַ ְמֵהיְמנּוָתא. ְועֹוד, ּדְ

ִאְתֲחֵזי ֵליּה.  ַאְתֵריּה ּדְ א ּבְ א, ֶאּלָ ְלֵעיּלָ  ּדִ
ָבר ָהִראׁשֹון.  .419 ֵעת ָחַזְרנּו ַלּדָ ַאֲחֵרי ּכָ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ יָלם ַהּקָ ִהּפִ קֹוָמם  ׁשֶ הּוא ִמּמְ
דֹוׁש, ָטעּו ַאַחר ְנׁשֹות ָהעֹוָלם ְוִהְטעּו  ַהּקָ
ל, ַוֲהֵרי   ּכֵ אן ֵיׁש ְלִהְסּתַ ֶאת ָהעֹוָלם. ּכָ

  
ה ַקְדָמָאה.  .419 א ַאֲהַדְרָנא ְלִמּלָ ּתָ ַתר  ַהׁשְ ּבָ

ִריְך הּוא, ֵמֲאָתר ַקִד  א ּבְ ָאִפיל לֹון קּוְדׁשָ א  ּדְ יׁשָ
י ָעְלָמא, ְוַאְטעּו ָעְלָמא. ָהָכא   ַתר ְנׁשֵ ְלהֹון. ָטעּו ּבָ ּדִ
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תּוב ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות  (תהלים קד) ּכָ עֹׂשֶ
ָיְכלּו ְוגֹו'. ַוֲהֵרי ַמְלָאִכים ֵאּלּו ָהיּו, ֵאיְך 

א ּבֹא ּוְר  ָאֶרץ? ֶאּלָ ל ְלִהְתַקיֵּם ּבָ ֵאה, ּכָ
ַמְעָלה לֹא עֹוְמִדים ְולֹא  (ְמָלִכים) אֹוָתם ּלְ ׁשֶ

ִאיר  ּמֵ אֹור ֶעְליֹון ׁשֶ ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד, ַרק ּבְ
ָלֶהם ּוְמַקיֵּם אֹוָתם. ְוִאם ּפֹוֵסק ֵמֶהם אֹותֹו 

ן  ּכֵ ל ׁשֶ אֹוָתם ָהאֹור, לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד. ּכָ
רּוְך הּוא וְ  דֹוׁש ּבָ יָלם ַהּקָ ִהּפִ ִהְפִסיק ֵמֶהם  ׁשֶ

ה ִזיָום.  ּנָ ּתַ ִהׁשְ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ
ּנּו   ּתַ ֶהם ֲאִויר ָהעֹוָלם, ִהׁשְ ַלט ּבָ יְָּרדּו ְוׁשָ ּוְכׁשֶ

ה ַאֶחֶרת.   ְבַדְרּגָ

ִתיב  ָלא, ְוָהא ּכְ ּכְ ה   (תהלים קד) ִאית ְלִאְסּתַ עֹוׂשֶ
ין ַמְלֲאִכין ֲהוֹו, ֵאיְך   ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְוגֹו'. ְוָהא ִאּלֵ

ל  ָיִכיל  א ֲחֵזי, ּכָ א ּתָ ַאְרָעא. ֶאּלָ יָמא ּבְ ּו ְלִאְתַקּיְ
א, ָלא ַקְייִמין, ְוָלא ַיְכִלין   (מלכים)  ּנּון ִאי ְלֵעיּלָ ּדִ

ים לֹון.   ָנִהיר לֹון, ְוַקּיִ ָאה ּדְ ְנהֹוָרא ִעּלָ ר ּבִ ְלֵמיָקם, ּבַ
א, ָלא ַיְכִלין   ְלֵעיּלָ ְייהּו ַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ ִסיק ִמּנַ ְוִאי ּפָ

ִר ְלמֵ  א ּבְ ָאִפיל לֹון קּוְדׁשָ ין ּדְ ן ִאּלֵ ּכֵ ל ׁשֶ יְך  יָקם. ּכָ
א,   ְלֵעיּלָ ְייהּו ַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ הּוא. ּוָפַסק ִמּנַ
הּו ֲאִויָרא   ִליט ּבְ ֵני ִזיַווְייהּו. ְוַכְך ַנְחּתּו ְוׁשָ ּתָ ִאׁשְ ּדְ

א ַאֲחָרא.  ַדְרּגָ ּנּו ּבְ ּתָ ָעְלָמא, ִאׁשְ  ּדְ
ָרֵאל  ּבֹא ּוְרֵאה, הַ  .420 ָהָיה יֹוֵרד ְלִיׂשְ ן ׁשֶ ּמָ

ר, אֹותֹו מָ  ְדּבָ ּמִ ַמְעָלה, ּבַ ּלְ ל ׁשֶ ן ָהָיה ִמּטַ
ל   ל ּכָ ר ׁשֶ ְסּתָ יק ַהּנִ ָהָיה יֹוֵרד ֵמָהַעּתִ ׁשֶ
ָהָיה נֹוֵחת, ָהָיה אֹורֹו ֵמִאיר  ִרים. ּוְכׁשֶ ְסּתָ ַהּנִ
ּפּוִחים   ֵדה ַהּתַ ּנּו ִנזֹּון ׂשְ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּוִמּמֶ ּבְ
ה  ָהָיה יֹוֵרד ְלַמּטָ ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים. ּוְכׁשֶ

א, ְושׁ  ֹוֵלט ּבֹו ֲאִויר ָהעֹוָלם, ָהָיה ַמְגִליד ִנְקּפָ
מֹו  א ּכְ ּנֶה ִזיוֹו, ְולֹא ָהָיה ִזיוֹו ֶאּלָ ּתַ ּוִמׁשְ

תּוב ּכָ ד הּוא  (במדבר יא) ׁשֶ ְזַרע ּגַ ן ּכִ ְוַהּמָ
ן הַ  ּכֵ יָון ְוגֹו', ְולֹא יֹוֵתר. ְוָכל ׁשֶ ְלָאִכים, ּכֵ ּמַ
ֶהם ֲאִויר, הִ  ַלט ּבָ יְָּרדּו ְוׁשָ ּנּו ֵמאֹוָתּה ׁשֶ ּתַ ׁשְ

ָהיּו ָבּה. ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְרּגָ  ּדַ

  

ָרֵאל   .420 ֲהָוה ָנִחית ְלהּו ְלִיׂשְ א ֲחֵזי, ַמָנא ּדְ ּתָ
א,   ְלֵעיּלָ א ּדִ ּלָ ָרא, ַההּוא ַמָנא ֲהָוה, ִמּטַ ַמְדּבְ ּבְ

ֲהָוה ָנִחית ֵמַעּתִ  ָכל ְסִתיִמין. ְוַכד  ּדְ יָקא ְסִתיָמא ּדְ
יּה  ֲהָוה ָנִחית, ֲהוָ  הּו ָעְלִמין, ּוִמּנֵ ֻכּלְ ה ְנהֹוֵריּה ָנִהיר ּבְ

ֵאי. ְוַכד ֲהָוה ָנִחית   ַתּפּוִחין, ּוַמְלֲאֵכי ִעּלָ ִאְתָזן ֲחַקל ּדְ
ָעְלָמא, ִאְגִליד,   יּה ֲאִויָרא ּדְ ִליט ּבֵ א, ְוׁשָ ְלַתּתָ

ֵני ִזי  ּתָ ָמה  ְוִאׁשְ א ּכְ ִויּה, ְוָלא ֲהָוה ִזיִויּה ֶאּלָ
יב,  ְכּתִ ד הּוא ְוגו', ְוָלא   בר יא)(במד ּדִ ְזַרע ּגַ ן ּכִ ְוַהּמָ

הּו   ִליט ּבְ ַנְחּתּו ְוׁשָ יָון ּדְ ן ַמְלֲאִכין, ּכֵ ּכֵ ַיִתיר. ְוָכל ׁשֶ
ֲהוֹו. א ַקְדָמָאה ּדַ ְרּגָ ּנּו ֵמַההּוא ּדַ ּתָ  ֲאִויָרא, ִאׁשְ

ה  .421 רּוְך הּוא? ָרָאה ֶמה ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִהְטעּו ֶאת ָהעֹוָלם, ְק  ָלאֹות ׁשֶ ְלׁשְ ׁשַ ָרם ּבְ ׁשָ

ִבים?  ֵאיֶזה ָמקֹום יֹוׁשְ ְך. ּבְ ַהר ַהחֹׁשֶ ְרֶזל ּבְ ּבַ
ְך  יב ֶאת ֲעָז''א, ְוָזַרק חֹׁשֶ עֶֹמק ָהָהר. הֹוׁשִ ּבְ
ָרם  ׁשָ ּקְ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ּום ׁשֶ ִנים. ִמׁשּ ַהּפָ

דוֹ  י ַהּקָ ַלּפֵ יז ּכְ רּוְך הּוא, ִהְתַחזֵּק ְוִהְרּגִ ׁש ּבָ
ילֹו ְבעֶֹמק ַמְעָלה  רּוְך הּוא ִהּפִ דֹוׁש ּבָ , ְוַהּקָ

ּלֹא  ָפָניו. ֲעָזֵא''ל ׁשֶ ְך ּבְ ארֹו, ְוָזַרק חֹׁשֶ ַעד ַצּוָ
ְך. יבֹו ְלָפָניו, ְוֵהִאיר לֹו ַהחֹׁשֶ  ִהְתַחזֵּק, הֹוׁשִ

  

ַאְטֲעָיין  ָמה ֲעַבד  .421 ִריְך הּוא. ָחָמא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְלׁשְ  ׁשַ ר לֹון ּבְ טּוָרא  ָעְלָמא, ָקׁשַ ַפְרְזָלא ּבְ ָלֵאי ּדְ

טּוֵרי.   ֲעִמיָקא ּדְ ָאן ֲאָתר ַיְתֵבי. ּבְ ֲחׁשֹוָכא, ּבְ ּדַ
ִגין   ין. ּבְ ַאְנּפִ אֹוִתיב ֵליּה ַלֲעָז''א, ּוְרֵמי ֲחׁשֹוָכא ּדְ

ָקׁשַ  ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ ִריְך הּוא,  ּדְ א ּבְ ר לֹון קּוְדׁשָ
י ַמֲעָלה,  ַלּפֵ יז ּכְ ף ְוַאְרּגִ ּקַ ִריְך הּוא   ִאְתּתָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

עּוְמָקא ַעד ְקָדֵליּה, ְוָזִריק ֲחׁשֹוָכא   יל ֵליּה ּבְ ָאּפִ
ֵביּה,   ף, אֹוְתֵביּה ּגַ ָלא ִאְתָתּקַ ַאְנּפֹוי. ֲעָזֵא''ל ּדְ ּבְ

 ְוָנִהיר ֵליּה ֲחׁשֹוָכא. 
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ִאים  .422 יֹּוְדִעים ְמקֹוָמם, ּבָ ּוְבֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ
ִדים אֶ  ִפים  ֲאֵליֶהם ּוְמַלּמְ ׁשָ ֵני ָהָאָדם ּכְ ת ּבְ

ְך  ים ּוְקָסִמים. ְואֹוָתם ָהֵרי ַהחֹׁשֶ ּוְנָחׁשִ
ּום  ַעם? ִמׁשּ ִנְקָרִאים ַהֲרֵרי ֶקֶדם. ָמה ַהּטַ
ּום ֶזה ָהֵרי  ים ָלאֹור, ּוִמׁשּ ְך ַמְקּדִ ַהחֹׁשֶ   ׁשֶ

ְך ִנְקָרִאים ַהֲרֵרי ֶקֶדם. ָלָבן ּוִבְלָעם  ַהחֹׁשֶ
ִפים, ׁשָ ָאַמר  ָלְמדּו ֵמֶהם ּכְ ֶ ְוַהְינּו ַמה ׁשּ

ְלָעם, ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב  ּבִ
 ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם ְוגֹו'. 

  

ְייהּו,   .422 ַיְדִעין ַאְתַרְייהּו, ַאְתָיין ְלַגּבַ ּוְבֵני ָעְלָמא ּדְ
ין ּוְקָסִמין.  ְואֹולְ  ין ּוְנָחׁשִ א ַחְרׁשִ ִפין לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

ֲחׁשֹוָכא, ִאְקרּון ַהַרֵרי ֶקֶדם. ַמאי  ְוִאיּנּון טּוֵרי 
ְך,   ים ִלְנהֹוָרא. ּוְבִגין ּכָ ֲחׁשֹוָכא ַאְקּדִ ִגין ּדַ ַטְעָמא. ּבְ
טּוֵרי ֲחׁשֹוָכא, ַהַרֵרי ֶקֶדם ִאְקרּון. ָלָבן ּוִבְלָעם  

ְייהּו  ְלָעם, ִמן  ִמּנַ ָאַמר ּבִ ין. ְוַהְיינּו ּדְ אֹוְלֵפי ַחְרׁשִ
ָלק מֶ   ֶלְך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְוגֹו'.ֲאָרם ַיְנֵחִני ּבָ

ַח ֶאת   .423 ּבֵ ְלָעם ָהָיה ְמׁשַ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבִ
קֹום ֶזה, ְוָאַמר, ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי   ַעְצמֹו ִמּמָ

ֲעָז''א ַוֲעזָ  ּום ׁשֶ ֵא''ל אֹוְמִרים ֵאל ְוגֹו'. ִמׁשּ
ָבִרים   ֵני ָהעֹוָלם ֵמאֹוָתם ּדְ ְלאֹוָתם ּבְ

יָּ  ה ְלַמְעָלה,  ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ִחּלָ ְדעּו ַבּתְ
ָהיּו בֹו. ֶזהּו  דֹוׁש ׁשֶ ִרים ֵמעֹוָלם ַהּקָ ּוְמַדּבְ
תּוּב ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל. לֹא ָכתּוב ׁשֹוֵמַע  ּכָ ׁשֶ

א ִאְמֵרי ֵאל, אֹוָתן ֲאִמ  ירֹות קֹול ֵאל, ֶאּלָ
עּור   ִ א ֵמַהׁשּ ּבָ ּנּו. ִמי ׁשֶ אֹוְמִרים ִמּמֶ ׁשֶ

א ְוׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ֵמאֵ  ה ּבָ אֹוֵמר:  -יֹפה ַאּתָ
ְך ְנֻאם  דֹוׁש. ּכָ ֶלְך ַהּקָ ְבֵרי ַהּמֶ ֹמַע ּדִ ׁשְ ִמּלִ
ָהָיה  ַעת ֶעְליֹון, ׁשֶ ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל. ְויֵֹדַע ּדַ

לּוי בָּ  ין ּתָ ַהּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן יֹוֵדַע ּבְ עֹוָלם, ּוְמַכּוֵ
ָפיו. ָעה ִבְכׁשָ ָ  ַהׁשּ

  

ְלָעם ֲהָוה   .423 א ֲחֵזי, ּבִ ְרֵמיּה ֵמַהאי  ּתָ ח ּגַ ּבַ ָקא ְמׁשַ
ֲעָז''א   ִגין ּדַ ֲאָתר, ְוָאַמר ְנֻאם ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ְוגֹו'. ּבְ
ין   ין ִמּלִ ֵני ָעְלָמא, ֵמִאיּלֵ ֵא''ל, ַאְמֵרי ְלִאיּנּון ּבְ ְוַעּזָ

ִאין  ֵעי  ִעּלָ ּתָ א. ּוִמׁשְ ַקְדִמיָתא ְלֵעיּלָ ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ , ּדַ
א  יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ֵמָעְלָמא ַקִדיׁשָ ֲהוֹו ּבֵ ּדַ

א   ִתיב, ֶאּלָ ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל. ׁשֹוֵמַע קֹול ֵאל, ָלא ּכְ
ָאֵתי   יּה. ַמאן ּדְ ַאְמֵרי ִמּנֵ ִאְמֵרי ֵאל, ִאיּנּון ֲאִמיָרן ּדְ

ְרָקא, וְ  ֲאִלין ֵליּה ֵמָאן ַאּתְ ָאֵתי. ָאַמר,  ִמּפִ ׁשָ
א ַק  ַמְלּכָ ין ּדְ ַמע ִמּלִ ִמׁשְ ְך ְנֻאם ׁשֵֹמַע  ִמּלְ א. ּכַ יׁשָ ּדִ

ֲעָתא   ֲהָוה ָיַדע ׁשַ ַעת ֶעְליֹון, ּדְ ִאְמֵרי ֵאל. ְויֹוֵדַע ּדַ
ַחְרׁשֹוי.  ֲעָתא ּבְ ין ׁשַ ָעְלָמא, ּוְמַכּוִ יָנא ּבְ ַתְלָיא ּדִ  ּדְ

ר  .424 י ֶיֱחֶזה. ַמה זֶּה ַמֲחֵזה ֲאׁשֶ ּדַ ַמֲחֵזה ׁשַ
א ֵהם ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָניִ  י? ֶאּלָ ּדַ ם. ְוֵאּלּו ֵהם ׁשַ

ֶהֱעִמיקֹו   -ֲעָז''א ַוֲעָזֵא''ל. ֹנֵפל   ֶזה ֲעָז''א, ׁשֶ
ב  ְך, ְויֹוׁשֵ עֶֹמק ַהחֹׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָאַמְרנּו, וְ  מֹו ׁשֶ ארֹו ּכְ עֶֹמק ַעד ַצּוָ ְך ּבְ חֹׁשֶ
ַעם  ָפָניו, ְוָלֵכן ִנְקָרא ֹנֵפל. ָנַפל ּפַ ִנְזַרק ּבְ

ַמִים ָ ְך ַאַחת ֵמַהׁשּ ַעם ַאֶחֶרת ַאַחר ּכָ , ְוָנַפל ּפַ
ְך. ֲעָזֵא''ל  עֶֹמק ַהחֹׁשֶ לּוי ֵעיָנִים,   -ּבְ הּוא ּגְ

ּלֹא ִהְתַחזֵּק  ְך ָעָליו, ׁשֶ ֲהֵרי לֹא ִנְזַרק חֹׁשֶ ׁשֶ
יז ְלַמְעָלה ַמְעָלה.   ְולֹא ִהְרּגִ ּלְ מֹו אֹותֹו ׁשֶ ּכְ

ֵהם ֹנֵפל  י, ׁשֶ ּדַ ּוִבְלָעם ָקָרא ָלֶהם ַמֲחֵזה ׁשַ
 ְגלּוי ֵעיָנִים.וּ 

  

ין   .424 י. ִאּלֵ ּדַ י ֶיחֶזה, ַמאן ַמֲחֵזה ׁשַ ּדַ ר ַמֲחֵזה ׁשַ ֲאׁשֶ
ין ִאיּנּון  לּוי ֵעיָנִים. ְוִאּלֵ (לך לך פ''ח ע''ב,   ִאיּנּון נֵֹפל ּוּגְ

ֲעָז''א ְוַעָזֵא''ל. נֵֹפל:   , פנחס רל''ב ע''א) לקמן רי''ב ע''א
ָאְעִמיק ֵליּה קּוְד  א ֲעָז''א, ּדְ ִריְך הּוא  ּדָ א ּבְ ׁשָ

עּוְמָקא ַעד ְקָדֵליּה   עּוְמָקא ֲחׁשֹוָכא, ְוָיִתיב ּבְ ּבְ
א   ַאְנּפֹוי. ְוַעל ּדָ ַרק ּבְ ְדָקַאְמָרן, ַוֲחׁשֹוָכא ִאְזּדְ ּכִ

ַמָיא, ְוָנַפל ִזְמָנא  ִאְקֵרי נֹוֵפל. ָנַפל ִזְמָנא חֲ  ָדא ִמן ׁשְ
ֲחׁשֹוָכא. ֲעזָ  עּוְמָקא ּדַ ֵא''ל: הּוא  ַאֲחָרא, ְלָבַתר, ּבְ

ָלא   ַרק ַחׁשֹוָכא ָעֵליּה, ּדְ ָהא ָלא ִאְזּדְ לּוי ֵעיַנִים, ּדְ ּגְ
א.  ְלֵעיּלָ ַההּוא ּדִ יז ּכְ ף, ְוָלא ַאְרּגִ ּקַ (דף ר''ח   ִאְתּתָ
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ִאיּנּון נֵֹפל ּוְגלּוי  ּוִבְלָעם ָקֵרי לֹון   ע''ב)  י, ּדְ ּדַ ַמֲחֵזה ׁשַ
 ֵעיָנִים. 

ַאר .425 עֹוָלם ִמי  ּוְבאֹותֹו ְזַמן לֹא ִנׁשְ ּבָ
ָרט לֹו. ּוְבָכל יֹום ָהָיה  ֵצא ִלְפֵניֶהם, ּפְ ּמָ יִּ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ֶהם. ֶזהּו ׁשֶ אֹוָתם ָהִרים ִעּמָ ר ּבְ ִנְסּתָ

ם. ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ֶקֶד 
ֵני ֶקֶדם. אי, ְולֹא ֵמֶאֶרץ ּבְ ַוּדַ  ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם ּבְ

  

ָעְלָמא,  ּוְבַההּוא ִזְמָנא, לָ  .425 ַאר ּבְ ּתְ א ִאׁשְ
ר ִאיהּו. ּוְבָכל יֹוָמא, ֲהָוה   ְייהּו, ּבַ ּבַ ַכח ּגַ ּתְ ִיׁשְ ּדְ
הֹון. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,   ִאיּנּון טּוֵרי ִעּמְ ים ּבְ ַאְסּתִ

ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהַרֵרי ֶקֶדם. ֵמַהַרֵרי ֶקֶדם    ַיְנֵחִני ּבָ
ֵני ֶקֶדם.  אי, ְוָלא ֵמֶאֶרץ ּבְ  ַוּדַ

ה ְפָעִמים   .426 ּמָ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ִלים   ּכְ ָבר ֶזה, ְולֹא ִמְסּתַ י ְלָך ּדָ ָאַמְרּתִ
רּוְך הּוא לֹא  דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ

ִכיָנתֹו, ַרק ֶרה ׁשְ ָמקֹום   ַמׁשְ ָמקֹום ָקדֹוׁש, ּבְ ּבְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ רֹות ָעָליו. ְוֵכן ַהּקָ ָראּוי ְלַהׁשְ ׁשֶ

ֵצא  (דברים יח) א ַמְכִריז ְואֹוֵמר,הוּ  לֹא ִיּמָ
נֹו ְוגֹו', ְוהּוא  ְבָך ַמֲעִביר ּבְ

א ּבָ ֵרי  (ָּבא) ׁשֶ א ַאׁשְ ם. ֶאּלָ ְלִהְתָעֵרב ִאּתָ
דוֹ  ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ רּוְך הּוא ֶחְלָקם ׁשֶ ׁש ּבָ

יֵניֶהם. ְוַהְינּו ַמה   רֹות ּבֵ ם ִלׁשְ ׁשָ ִקּדְ
תּוב, ּכָ ֶ י  (שם כג) ׁשּ ְך ּכִ ה' ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהּלֵ

ְך  הּוא ִמְתַהּלֵ ּום ׁשֶ ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְוגֹו'. ּוִמׁשּ ּבְ
תּוב ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש  ֶקֶרב ַמֲחֶנָך, ּכָ ּבְ

ים ְוגֹו'. ִוְהיִ  (ויקרא כ) ְוגֹו'. ְוָכתּוב יֶתם ְקדֹׁשִ
ה ְוגֹו'.  (שם יח) ְוָכתּוב ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ ּמְ ּטַ ַאל ּתִ
י  (שם כ) ְוָכתּוב ּלֹא ָיכְֹלּתִ ם ְוגֹו'. ׁשֶ ָוָאֻקץ ּבָ

ֵרי  חּוץ. ַאׁשְ רּו אֹוִתי ּבַ ִלְקַרב ֲאֵליֶהם, ְוִהׁשְ
ִביִאים  ֵרי ֵחֶלק ַהּנְ ָרֵאל, ְוַאׁשְ ל ִיׂשְ ֶחְלָקם ׁשֶ

ֱאָמנִ  ים, ְוֵיׁש  ַהּנֶ ֵהם ְקדֹוׁשִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ים ַהּקְ
ה ָהעֶ  ָ ֻדׁשּ ּקְ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ  ְליֹוָנה.ָלֶהם ֵחֶלק ְלִהׁשְ

  

ה   .426 ָמה ִזְמִנין ֲאֵמיָנא ִמּלָ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ִריְך   א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ יא, ּדְ ֵלי ַחְבַרּיָ ּכְ א, ְוָלא ִמְסּתַ ּדָ
א,   ֲאָתר ַקִדיׁשָ א ּבַ א, ֶאּלָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ הּוא ָלא ׁשַ

א בְּ  ְרָיא ֲעלֹוי. ְוֵכן קּוְדׁשָ ִאְתֲחֵזי ְלׁשַ ֲאָתר ּדְ ִריְך  ּבַ
ֵצא ְבָך   (דברים יח)  יז ְוָאַמר, הּוא ַמְכִר  לֹא ִיּמָ

ָאֵתי  נֹו ְוגֹו'. ְוהּוא ּדְ ְלִאְתָעְרָבא   (ס''א אתי)  ַמֲעִביר ּבְ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ א ַזּכָ ֲהַדְייהּו. ֶאּלָ ּבַ
יַנְייהּו.   ְרָיא ּבֵ יׁש לֹון ְלׁשַ ִריְך הּוא ַקּדִ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ

יב,נּו ְוַהְיי ְכּתִ ְך   (דברים כג) ּדִ י ְיָי ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהּלֵ ּכִ
ֶרב   ּקֶ ְך ּבְ הּוא ִמְתַהּלֵ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ְוגֹו'. ּוְבִגין ּדְ ּבְ
ִתיב ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוגֹו'.   ַמֲחֶניָך, ּכְ

ים ְוגֹו'.   (ויקרא כ)  ּוְכִתיב ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ
ּטַ  (ויקרא יח) ּוְכִתיב ה ְוגֹו'.  מְּ ַאל ּתִ ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ
ָלא ָיִכיְלָנא   (ויקרא כ)  ּוְכִתיב ם ְוגֹו'. ּדְ ָוָאֻקץ ּבָ

ָאה חּוָלֵקיהֹון   רּו ִלי ְלַבר. ַזּכָ ְייהּו, ְוׁשָ ּבַ ְלָקְרָבא ּגַ
ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני   ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדִ ָרֵאל, ְוַזּכָ ִיׂשְ ּדְ

ין, ְוִאי  ִאיּנּון ַקִדיׁשִ י, ּדְ ן חּוָלָקא  ת לוֹ ַקִדיׁשֵ
ָאה.  ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ  ְלִאׁשְ

ב  .427 ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה' ִנּצָ ַוּתֵ
ָידֹו. לּוָפה ּבְ ֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּדֶ אֹותֹו  (ַּבֶּדֶר�,) ּבַ ּבְ

ָהָיה ׁשֹוֵקעַ  ֶרְך ׁשֶ תֹוָכּה. ְוַחְרּבֹו  (ִנְמָצא) ּדֶ ּבְ
ָידֹו, ְוִכי   לּוָפה ּבְ הּוא ָיָצא מּול ָהָאתֹון ִאם  ׁשְ

ם ָמה ָצִריְך ֶחֶרב? ְוִאם הּוא יֹוֵצא  ַהזֹּו, ְלׁשֵ
ּלֹו,  ה ָרֲאָתה ָהָאתֹון ׁשֶ ְלָעם, ָלּמָ מּול ּבִ

  

ב   (במדבר כ''ב)  .427 ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיָי ִנּצָ ַוּתֵ
ָידֹו,  לּוָפה ּבְ ֶדֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ַההּוא  'א בדרך) (ס'  ּבַ , ּבְ

ַקע  ּתְ ֲהָוה ִאׁשְ וּה.   (ס''א אשתכח)  ָאְרָחא ּדְ ַגּוָ ּבְ
ָידֹו, ְוִכי ִאי ִאיהּו ָנִפיק ָלֳקֵביל   לּוָפה ּבְ ְוַחְרּבֹו ׁשְ
א. ְוִאי ִאיהּו ָנִפיק   ֵעי ַחְרּבָ ַהאי ָאתֹון, ַמאי ּבָ

ִבְלָעם, ֲאַמאי ָחָמאת ֲאָתֵניּה,   ָלא  ְוִאיהּו  ָלֳקְבֵליּה ּדְ
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ן. אֹותֹו  ּמֵ א ַהּכֹל ִהְזּדַ ְוהּוא לֹא ָרָאה? ֶאּלָ
ן מּול ָהָאתֹון ְלהֹוִציָאּה  ּמֵ ַמְלָאְך ִמְזּדַ

טְ  ּנִ ֶרְך ׁשֶ ַרֲחִמים. ָען  ֵמאֹותֹו ַהּדֶ ה? ּבְ ּה. ּוַבּמֶ ּבָ
ָרָצה  ְלָעם, ְלַהֲעִניׁשֹו ַעל ׁשֶ ן מּול ּבִ ּמֵ ְוִהְזּדַ
ָרׁשּות  ְרׁשּותֹו ְולֹא ּבְ ָלֶלֶכת ּבִ

 . (ֶׁשְּלַמְעָלה) ַאֶחֶרת

ַמן   ַמן. ַההּוא ַמְלָאָכא ִמְזּדְ א ִאְזּדְ א ּכֹּלָ ָחָמא. ֶאּלָ
ָקא ָלּה ִמן ַההּוא ָאְרָחא   ָאתֹון, ְלַאּפָ ָלֳקְבֵליּה ּדְ
ַמן ָלֳקְבֵליּה   ַרֲחֵמי. ְוִאְזּדְ ּה. ּוְבָמה. ּבְ ִאְתְטַען ּבָ ּדְ
עֵ  ִאיהּו ֲהָוה ּבָ א ֵליּה, ַעל ּדְ ִבְלָעם, ְלַאְעְנׁשָ י  ּדְ

ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא ְלֵמיהַ  ְרׁשּוֵתיּה, ְוָלא ּבִ (ס''א   ְך ּבִ
 .דלעילא)

ֹאל: ִאם  .428 ֵעת ֵיׁש ִלׁשְ י יֹוֵסי, ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ְחּתֹוִנים   ָתִרים ַהּתַ ד ּכְ ָבָריו ָהיּו ָבִאים ִמּצַ ּדְ
תּוב ַויָֹּבא  ה ּכָ קֹום ַאֵחר, ָלּמָ ְולֹא ִמּמָ

ְלָעם ְוגֹו' ָבר , ְוַאְך ָהֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ֶאת ַהּדָ
י ִיְצָחק, (ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ָחַזר  ְוגֹו'? ָאַמר ַרּבִ

ַהַּמְלָא� ְלַדֵּבר ִאּתֹו. ֶׁשִאם ּתֹאַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ִּדֵּבר ִאּתֹו, ְוהּוא ָאַמר ַא� ֶאת ַהָּדָבר 

ֹו, ַחס ְוָׁשלֹום! ֶׁשֲהֵרי אֹותֹו ַמְלָא� ָאַמר ל -ְוגֹו' 
ס ֶאת ַהָּדָבר ְוגֹו'. ֶׁשִאם ּתֹאַמר, ַוּיֹאֶמר ְוֶאפֶ 

ֲהֵרי   ֱא�ִהים ֶאל ִּבְלָעם ְוגֹו') י, ׁשֶ ְך ָלַמְדּתִ ּכָ
ם ַמְלָאְך ָהָיה. ְואֹותֹו  ּלָ אן, ּכֻ ל ּכָ ֱאלִֹהים ׁשֶ
ּבֹו  ה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ ד ּדִ א ִמּצַ ּבָ הּוא ָמקֹום ׁשֶ

ָת  ְחּתֹוִנים ִרים ּתַ ֲאחּוִזים ּכַֹח ְוֹתֶקף אֹוָתם ּכְ
ְך,  ּום ּכָ ֶהם. ּוִמׁשּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְלָעם ָהָיה ִמׁשְ ּבִ ׁשֶ
ְלָעם. ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים  ַויָֹּבא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
ם  ׁשֵ ְפָעִמים ִנְקָרא ַמְלָאְך ּבְ ּלִ ְלָעם. ׁשֶ ֶאל ּבִ

 ֶעְליֹון.

  

א ִאית   .428 ּתָ י יֹוֵסי, ַהׁשְ ֲאָלא, ִאי ִמּלֹוי  ָאַמר ִרּבִ ְלׁשָ
ִאין, ְוָלא ֵמֲאָתר   ֲהווֹ  ּתָ ִכְתִרין ּתַ ְטָרא ּדְ ַאְתָיין ִמּסִ

ְלָעם ְוגֹו',   בֹא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ִתיב ַוּיָ ַאֲחָרא, ֲאַמאי ּכְ
י ִיְצָחק ָבר ְוגֹו'. ָאַמר ִרּבִ (בגיניהון  ְוַאְך ֶאת ַהּדָ

דישראל אתהדר מלאכא למללא עמיה. דאי תימא  
אך את הדבר  בריך הוא מליל עמיה והוא אמר    דקודשא

וגו'. חס ושלום דהא ההוא מלאכא אמר ליה ואפס את 
ָהִכי   הדבר וגו', דאי תימא ויאמר אלהים אל בלעם וגו'.)

הּו ַמְלָאָכא   ּלְ ָהָכא ּכֻ ַהאי ֱאלִֹהים ּדְ אֹוִליְפָנא. ּדְ
ִדיָנא  ְטָרא ּדְ ָאֵתי ִמּסִ   ֲהָוה. ְוַההּוא ִאיהּו ֲאָתר ּדְ

ֵביּה ֲאִחיָדן  ָיא, ּדְ ְתִרין  ַקׁשְ ִאיּנּון ּכִ א ּדְ ֵחיָלא ְוּתּוְקּפָ
ְך,   ְלָעם. ּוְבִגין ּכָ הּו ּבִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ֲהָוה ִמׁשְ ִאין, ּדְ ּתָ ּתַ
ְלָעם. ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל   בֹא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ַוּיָ

ָאה ָמא ִעּלָ ׁשְ ְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַמְלָאָכא ּבִ ְלָעם. ּדִ  . ּבִ

ט ָהָאתֹון ִמן הַ  .429 ֶרְך, ָסְטָתה  ַוּתֵ ּדֶ
ין  ד ּדִ ָהְיָתה ְטעּוָנה ִמּצַ ֶרְך, ׁשֶ ֵמאֹותֹו ַהּדֶ
ה ָרָאה ִבְלָעם   ָרֵאל. ּוַבּמָ ֶנֶגד ִיׂשְ ה ּכְ ׁשֶ ַהּקָ
ְך  א ּכָ ֶרְך? ֶאּלָ ִהיא ָסְטָתה ֵמאֹותֹו ַהּדֶ ׁשֶ
ֶרְך ָרָצה   ּדֶ ֲאִפּלּו ּבַ ְמעֹון, ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

כֹחַ  ָרֵאל ּבְ יק ְלִיׂשְ ּלֹא ְלַהזִּ  ֲאתֹונֹו. ְוֵכיָון ׁשֶ
תּוב? ַויְַּך ֶאת ָהָאתֹון  ָעְלָתה ְבָידֹו, ַמה ּכָ
יׁש אֹוָתּה  ל. ִהְטִעין אֹוָתּה ְוִהְלּבִ ּקֵ ּמַ ּבַ
ל,  ּקֵ ּמַ תּוב ּבַ ּכָ ה ְוָחָזק. ֶזהּו ׁשֶ ֵזרּוֵזי ִדין ָקׁשֶ ּבְ

ין  הּוא ּדִ ְוָקא, ׁשֶ ל ּדַ ּקֵ ּמַ יף. ּבַ ּקִ ה ּתַ ָקׁשֶ
ַמְקלֹו לֹ  ל.ּבְ ּקֵ ּמַ א ּבַ  א ָכתּוב, ֶאּלָ

  

ֶרְך, ָסָטָאת ִמן ַההּוא   .429 ט ָהָאתֹון ִמן ַהּדֶ ַוּתֵ
ָיא,   ִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ּדְ ֲהַות ְטִעיָנא ִמּסִ ָאְרָחא, ּדַ
ִהיא   ְלָעם, ּדְ ָרֵאל. ּוְבָמה ָחָמא ּבִ ִיׂשְ ָלֳקְבֵליהֹון ּדְ

א ָהִכי ָאַמר ַרבִּ ָסָטָאת  י  ֵמַההּוא ָאְרָחא. ֶאּלָ
א ְלהּו   ָעא ְלַאְבָאׁשָ ָאְרָחא, ּבָ ֲאִפיּלּו ּבְ ְמעֹון, ּדְ ׁשִ
ָלא ָסִליק   ֲאָתֵניּה. ְוֵכיָון ּדְ ֵחיָלא ּדַ ָרֵאל, ּבְ ְלִיׂשְ
ל. ַאְטָען   ּקֵ ּמַ ְך ֶאת ָהָאתֹון ּבַ ִתיב, ַוּיַ ידֹוי, ַמה ּכְ ּבִ

ׁש ָלּה, בְּ  ִקיָפא. ֲהָד ָלּה, ְוַאְלּבָ ָיא ּתַ יָנא ַקׁשְ א  ִזרּוִזי ּדִ
יָנא   ִאיהּו ּדִ ְייָקא. ּדְ ַמֵקל ּדַ ַמֵקל. ּבַ הּוא ִדְכִתיב ּבַ

ל.  ּקֵ ּמַ א ּבַ ִתיב, ֶאּלָ ַמְקלֹו ָלא ּכְ יָפא. ּבְ ּקִ ָיא ּתַ  ַקׁשְ
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יָפה ָחְכַמת אֹותֹו  .430 ּקִ ה ּתַ ּמָ ֵצא ּוְרֵאה ּכַ
יק ָלהֶ  ע ְוַתֲאָותֹו ְלַהזִּ הּוא ָרׁשָ ָרֵאל, ׁשֶ ם ְלִיׂשְ

יַח ָלֵצאת ּגִ ְגַלל   ִהׁשְ ַמְעָלה ּבִ ּלְ ֵמָרׁשּות ׁשֶ
ָרֵאל. יק ָלֶהם ְלִיׂשְ ד ּוְלַהזִּ ּבֵ ֲאָותֹו ְלִהְתּכַ    ּתַ

ַההּוא   .430 יָפא ָחְכְמָתא ּדְ ּקִ ָמה ּתַ ּפּוק ָחֵמי, ּכַ
א ְלהֹון   יֵליּה ְלַאְבָאׁשָ א ּדִ ע, ְוִתיאּוְבּתָ ָרׁשָ

ָרֵאל  ח ְלָנְפָקא ֵמְרׁשּותָ ְלִיׂשְ ּגַ ִאיהּו ַאׁשְ א  , ּדְ
ָרא,   יּה ְלִאְתַייּקְ ִתיאּוְבּתֵ ִגין ּדְ א, ּבְ ְלֵעיּלָ ּדִ

ָרֵאל.  א ְלהּו ְלִיׂשְ  ּוְלַאְבָאׁשָ
ָרִמים   .431 עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ַויֲַּעֹמד ַמְלַאְך ה' ּבְ

תּוב   ַהְתָחָלה ּכָ תּוב ְלַמְעָלה? ּבַ ְוגֹו'. ַמה ּכָ
ט  ֶדה. ַוּתֵ ַוּתֵ ָ ׂשּ ֵלְך ּבַ ֶרְך ַוּתֵ ֶלְך  ָהָאתֹון ִמן ַהּדֶ

ד  ר, ִמּצַ ֶדֶרְך ָיׁשָ ּבְ
ֶדה, ָ ָהָיה   (ִהְתעֹוְרָרה) ַהׂשּ ֶ ה ׁשּ ְוָנְטָתה ִמּמַ

ֶרְך,  ְלָעם ֶאת ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהּדָ ּה. ַויְַּך ּבִ ּבָ
ֶדה. ָאַמר  ָ ל ַהׂשּ ֶרְך ׁשֶ ְלַהְסטֹוָתּה ֵמאֹותֹו ּדֶ

י יוֹ  ְלָעם ָהְיָתה ַרּבִ ְלָאְך ּוֵבין ּבִ ין ַהּמַ ֵסי, ּבֵ
ְלָעם  הָ  ְך ָרָאה ּבִ ְמצּוָקה. ַאַחר ּכָ ָאתֹון ּבִ

ל,  ּקֵ ּמַ ּלֹא ָהָיה ָיכֹול, ָאז ַויְַּך ֶאת ָהָאתֹון ּבַ ׁשֶ
ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

עֹול   (במדבר כ''ב)  .431 ִמׁשְ ֲעמֹוד ַמְלַאְך ְיָי ּבְ ַוּיַ
ָרִמים ְוגֹו'.  ַקְדִמיָתא   ַהּכְ א, ּבְ ִתיב ְלֵעיּלָ ַמה ּכְ

ִתיב, וַ  ֶלְך  ּכְ ֶדה, ַוּתֵ ָ ׂשּ ֶלְך ּבַ ֶרְך ַוּתֵ ט ָהָאתֹון ִמן ַהּדֶ ּתֵ
ֶדה,  ׂשָ ְטָרא ּדְ ר, ִמּסִ אַֹרח ֵמיׁשָ ְוִאְרִכיַנת   (אתער)  ּבְ

ְלָעם ֶאת ָהָאתֹון ְלַהּטֹוָתּה   ְך ּבִ ּה. ַוּיַ ֲהָוה ּבָ ה ּדְ ִמּמַ
ֶרְך ְלַאְסָטָאה  ֶדה. ָאַמר    ַהּדָ ׂשָ ָלּה ֵמַההּוא ָאְרָחא ּדְ

י יוֹ  ְלָעם ֲהָות ֲאָתָנא  ִרּבִ ין ַמְלָאָכא ּוֵבין ּבִ ֵסי, ּבֵ
ָלא ֲהָוה ָיִכיל,   ְלָעם, ּדְ ד ָחָמא ּבִ ָעאקּו. ְלָבַתר ּכַ ּבְ

ַמר.  ִאּתְ ָמה ּדְ ל. ּכְ ּקֵ ּמַ ְך ֶאת ָהָאתֹון ּבַ ֵדין ַוּיַ  ּכְ

י ַויֲַּעֹמד ַמְלַאְך ה' ְוגוֹ  .432 '. ָאַמר ַרּבִ
ה ֵיׁש ָלנּו ְלִהסְ  ּמָ א, ּכַ ִדְבֵרי  ַאּבָ ל ּבְ ּכֵ ּתַ

ָחְכָמה   סּוִקים ֵאּלּו ְרמּוִזים ּבְ ַהּתֹוָרה. ּפְ
ם ָיָצא ַמְלָאְך ֶזה ְלֵהָראֹות   ֶעְליֹוָנה. ְוִכי ְלִחּנָ
ָרִמים   ין ַהּכְ ְלָאתֹון ַאַחת, אֹו ַלֲעֹמד מּוָלּה ּבֵ

אן אן ּוַפַעם ּכָ ַעם ּכָ א ַהּכֹל סֹוד ֶעְליֹון ּפַ ? ֶאּלָ
ֵדי הּוא, ְוַהּכֹל ָרצָ  רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ

ְלטּו ָבֶהם ִמיִנים  ָרֵאל ְולֹא ִיׁשְ ְלָהֵגן ַעל ִיׂשְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֵהם ֶחְלקֹו ׁשֶ ּום ׁשֶ ָרִעים, ִמׁשּ

 הּוא.

  

ֲעמֹוד ַמְלַאְך ְיָי ְוגֹו'. ָאַמר  .432 ָמה  ַוּיַ א, ּכַ י ַאּבָ ִרּבִ
י ּדְ  ִמּלֵ ָלא ּבְ ּכְ אֹוַרְייָתא, ָהֵני ְקָרֵאי  ִאית ָלן ְלִאְסּתַ

ָאה. ְוִכי ְלַמָגָנא   (דף ר''ט ע''א)  ְרִמיֵזי  ָחְכְמָתא ִעּלָ ּבְ
ָנַפק ַהאי ַמְלָאָכא, ְלִאְתֲחָזָאה ְלַחד ֲאָתָנא. אֹו  

יא ָלֳקְבָלּה, ִזְמָנא ָהכָ  ְרַמּיָ ין ּכַ א ְוִזְמָנא  ְלֵמיָקם ּבֵ
ָאה הּוא, וְ  א ָרָזא ִעּלָ א ּכֹּלָ ֵעי  ָהָכא. ֶאּלָ א ּבָ כֹּלָ

ָרֵאל,   ִיׂשְ ָנא ָעַלְייהּו ּדְ ִגין ְלַאּגָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ִאיּנּון חּוָלֵקיּה   ִגין ּדְ ין, ּבְ יׁשִ הּו ִזיִנין ּבִ ֵלטּו ּבְ ְוָלא ִיׁשְ

ִריְך הּוא.  א ּבְ  ְדקּוְדׁשָ
ד  .433 ַויֲַּעֹמד ַמְלַאְך ה' ְוגֹו'. ָלַמְדנּו, ִמּצַ

הִ  ׁשֶ א, ּכְ ֶרת, יֹוְצִאים  ָהִאּמָ יא ִמְתַעּטֶ
ַעְטרֹוֶתיָה ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ְצָדִדים  ּבְ
ג  ּוֵ רֹוָצה ְלִהְזּדַ יֶטיָה. ּוְכׁשֶ ַתְכׁשִ ֲחקּוִקים ּבְ
ל  ֲעָטָרה ַאַחת ׁשֶ ֶרת ּבַ ֶלְך, ִמְתַעּטֶ ּמֶ ּבַ

ָעה גְ  ָוִנים לֹוֲהִטים  ַאְרּבָ ָוִנים. אֹוָתם ּגְ
ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם ַאְרּבַ ֶון ְוָגֶון לֹוֵהט ּבְ ל ּגָ , ּכָ

ר   ֵנים ָעׂשָ ֵהם ׁשְ אֹותֹו ַצד, ׁשֶ ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ׁשָ

  

ֲעמֹוד ַמְלַאְך יְ  .433 א,  ַוּיַ ִאּמָ ְטָרא ּדְ אָנא, ִמּסִ ָי ְוגֹו'. ּתָ
ָרא  ד ִאיִהי ִמְתַעּטְ ִעְטָרָהא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש  ּכַ , ָנְפִקין ּבְ

ָעאת   יָטָהא. ְוַכד ּבָ ַתְכׁשִ ִליִפין ּבְ ְמָאה ִסְטֵרי ּגְ
ַחד ַעָטָרא   ָרא ּבְ א, ִמְתַעּטְ ַמְלּכָ וָגא ּבְ ְלִאְזַדּוְ

ָווִנין. ע ּגְ ַאְרּבַ ָווִנין ִמְתַלֲהָטן  ִאינּ  (גוונין) ּדְ ּון ּגְ
וָ  ל ּגְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּכָ ַאְרּבַ וָנא ּוְגָווָנא ִמְתַלֲהָטא  ּבְ
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חּוִמים ֲחקּוִקים, ְוִנְכָנִסים ְוִנְכָלִלים   ּתְ
ר ֲאֵחִרים. ֵנים ָעׂשָ ׁשְ  ּבִ

חּוֵמי   ֵריָסר ּתְ ִאיּנּון ּתְ ַההּוא ִסְטָרא. ּדְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ּתְ
ְתֵריַסר ַאֲחָרִנין.  ִלילּו ּבִ ִליִפין. ְוָעאִלין ְוִאְתּכְ  ּגְ

רֹאׁש ָהֲעָטָרה ֵיׁש אַ  .434 ע חֹומֹות ּבְ ְרּבַ
מֹו   לֹות, ּכְ ָעה ְצָדִדים, ְוֵהם ִמְגּדָ ְלַאְרּבָ

לֹות   (שיר השירים ה) ּנֱֶאַמרשֶׁ  ִמְגּדְ
מֹו  ֶמְרָקִחים. ַמה זֶּה ֶמְרָקִחים? ּכְ

ּנֱֶאַמר ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל. ְוַעל  (שם ג) ׁשֶ
ה ְפָתִחים ְקבּוִעים  לֹׁשָ ל ׁשְ ל ּוִמְגּדָ ל ִמְגּדָ ּכָ

ֲאָבִנים ל ַצד ְוַצד. ֲעָטָרה זֹו  ּבַ טֹובֹות ִמּכָ
ל  ה)(ְטִמירָ  (ְטהֹוָרה) ְמִאיָרה ִדּלּוִגים ׁשֶ ּבְ

מֹו   ֶלְך, ּכְ בֹוד ַהּמֶ ִביל ּכְ ׁשְ אֹוִפיר ּבִ
תּוב ּכָ ז ְוגֹו'. (ישעיה יג) ׁשֶ  אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמּפָ

  

ַעָטָרא, ִאית ד' ׁשּוִרין ְלד'  .434 א ּדְ ֵריׁשָ ִסְטִרין,  ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  לֹות, ּכְ (שיר השירים   ְוִאיּנּון ִמְגּדָ

לֹות מֶ  ה) ַאּתְ  ִמְגּדְ ָמה ּדְ ְרָקִחים. ַמהּו ֶמְרָקִחים. ּכְ
ל   (שיר השירים ג)  ָאֵמר,  ל ַאְבַקת רֹוֵכל. ְוַעל ּכָ ִמּכָ

ַאְבִנין ָטָבן,   ְתִחין, ְקִביִעין ּבְ ָלא ג' ּפִ ָלא ּוַמְגּדְ ַמְגּדְ
(ס''א   ל ִסְטָרא ְוִסְטָרא. ַהאי ַעָטָרא, ְנִהיָרא ִמכָּ 

ִדּלּוִגין (ס''א טמירא) טהירא)  ִגין ְיָקָרא   ּבְ אֹוִפיר, ּבְ ּדְ
יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ א, ּכְ ַמְלּכָ אֹוִקיר ֱאנֹוׁש   (ישעיה יג)  ּדְ

ז ְוגֹו'.   ִמּפָ
י ָזָהב  .435 לּוִיים ַזּגֵ ַחת ָהֲעָטָרה ּתְ ּתַ

ד ְסִביבֹוֶתיָה, ַזג ָזהָ  ד ֶזה, ְוַזג ָזָהב ִמּצַ ב ִמּצַ
גֹון אֹותֹו ִר  (ְּבתֹו�) ֶזה, ְוִרּמֹון ֶאָחד. ּמֹון ֵיׁש ּכְ

ָאדֹם ְוָלָבן.  ים, ְוָכל ַזג ֵמֶהם לֹוֵהט ּבְ ֶאֶלף ַזּגִ
ָעה ֲחָלִקים, ְוֵיׁש  אֹותֹו ִרּמֹון ֶנֱחָלק ְלַאְרּבָ
ִרים  לֹׁש ֵמאֹות ְוֶעׂשְ יו. ׁשְ ַתח ִלְראֹות ַזּגָ ּפֶ

ים ְלַצד ֶזה, ְוֵכן ְלָכל ַצד ְוַצד, ַעד וַ  ה ַזּגִ ָ ֲחִמׁשּ
ָעה צִ  ּלֹוֲהִטים ַאְרּבָ ְרֵאה  ׁשֶ ְדֵדי ָהעֹוָלם ִמּמַ

ַלח ָהִרּמֹון,  ַלח ּוֶפַלח, ְוֵהם ִנְקָרִאים ּפֶ ל ּפֶ ּכָ
תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ ֶפַלח ָהִרּמֹון  (שיר השירים ד) ּכְ ּכְ

ֵתְך. ַעד ְלַצּמָ ֵתְך ִמּבַ  ַרּקָ

  

ָסֲחָרָנָהא,   .435 ַדֲהָבא ּבְ ְלָיין ָזֵגי ּדְ חֹות ַעָטָרא, ּתַ ּתְ
ַדֲהָבא ִמּסִ  ְטָרא  ָזָגא ּדְ ַדֲהָבא ִמּסִ א, ְוָזָגא ּדְ ְטָרא ּדָ

א, ְוַחד ִרּמֹוָנא.  ָגַוון ַההּוא ִרּמֹוָנא,   (ס''א בגו)  ּדָ ּכְ
ְייהּו,  ּה ֶאֶלף ָזִגין, ְוָכל ָזָגא ִמּנַ ִמְתַלֲהָטא  ִאית ּבָ

ִפּלּוִגין   ַלג ּבְ וָרא. ַההּוא ִרּמֹוָנא ִאְתּפְ ִחּוָ סּוָמָקא ּבְ ּבְ
יָמא  ע, ְוַקּיְ ַלת  ַאְרּבַ ִתיָחא, ְלִאְתֲחָזָאה ָזָגָהא. ּתְ ּפְ

א, ְוֵכן ְלָכל   ִרין ַוֲחֵמׁש ָזִגין ְלִסְטָרא ּדָ ְמָאה ְוֶעׂשְ
ע ִסְט  ִמְתַלֲהָטן ַאְרּבַ ֵרי  ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ַעד ּדְ

ְלָכא ּוִפְלָכא, ְוִאיּנּון ִאְקרּון   ָכל ּפִ ָעְלָמא, ֵמֵחיזּו ּדְ
ְכּתִ  ָמה ּדִ ַלח ָהִרּמֹון. ּכְ ֶפַלח   (שיר השירים ד)  יב,ּפֶ ּכְ

ֵתְך.  ַעד ְלַצּמָ ֵתְך ִמּבַ  ָהִרּמֹון ַרּקָ
ע  .436 ִפְלֵחי ַאְרּבַ ים ּבְ ּלִ ָעה ַגְלּגַ ַאְרּבָ

ִגְלּגוּ  ִויֹּות לֹוְקִחים ּבְ ל ֶאת אֹוָתּה ֲעָטָרה, ַהזָּ
ִפים ְלַמְעָלה. ַעד  ּקְ ּלֹוְקִחים אֹוָתּה, ִמְזּדַ ּוְכׁשֶ

יִעים ְלִגְלגּ  ּגִ ּמַ ּנֹוֵהם ׁשֶ ַלח ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ּול ּפֶ
ָלִחים,   ל אֹוָתם ּפְ ִרים ּכָ יֹוָמם ָוַלְיָלה, ִמְתַחּבְ
ְולֹוְקִחים ָהֲעָטָרה ְוזֹוְקִפים אֹוָתּה. ְוקֹול 

לְ  ָכל ָהְרִקיִעים. אֹוָתם ַהּגַ ָמע ּבְ ים ִנׁשְ ּלִ ּגַ
ל ּכֹחֹות  ים ּכָ ְלקֹול ְנִעימּוָתם רֹוֲעׁשִ

ם ַמִים, ְוֻכּלָ ָ ם   ַהׁשּ ּלָ ּכֻ ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה, ַעד ׁשֶ

  

ע ָזְוָיין, נַ  .436 ִפְלֵכי ַאְרּבַ ין ּבְ ּלִ ְלּגַ ע ּגַ ְטִלין  ַאְרּבַ
ָפן   ּקְ ִגְלּגּוָלא ְלַההּוא ַעָטָרא, ְוַכד ַנְטֵלי ָלּה, ִאְזּדַ ּבְ

ָמטּו ְלגִ  א. ַעד ּדְ ָאה,  ְלֵעיּלָ ִפְלָכא ִעּלָ ְלּגּוָלא ּדְ
ְלִכין,   ל ִאיּנּון ּפִ ָרן ּכָ ָנִהים ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ִמְתַחּבְ ּדְ

ִאינּ  ין,  ְוַנְטִלין ְלַעְטָרא, ְוַזְקָפן ָלּה. ְוָקָלא ּדְ ּלִ ְלּגַ ּון ּגַ
ין   הּו ְרִקיִעין. ְלַקל ְנִעימּוָתא ִמְתַרֲעׁשִ ֻכּלְ ַמע ּבְ ּתְ ִאׁשְ

מַ  ל ֵחיֵלי ׁשְ א ְלָדא, ַעד  ּכָ ַאִלין ּדָ הּו ׁשָ ָיא, ְוֻכּלְ
הּו ַאְמֵרי ֻכּלְ קֹומֹו. (יחזקאל ג) ּדְ בֹוד ְיָי ִמּמְ רּוְך ּכְ  ּבָ
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בֹוד ה'  (יחזקאל ג) אֹוְמִרים: רּוְך ּכְ ּבָ
קֹומֹו.  ִמּמְ

ְלכָּ  .437 ּמַ ֶלְך ּבַ ג ַהּמֶ ּוֵ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ה, עֹוָלה ּכְ
ה, ְוָאז  ְלּכָ רֹאׁש ַהּמַ ֶבת ּבְ ֶ ֲעָטָרה זֹו ּוִמְתַיׁשּ

ל יֹוֶרֶדת ֲעָטָרה ַאַחת ֶעְליֹוָנה ְק  ל ּכָ בּוָעה ׁשֶ
ה  ָ ׁשּ ׁשִ ֶאֶבן טֹוָבה, ְוַכְפּתֹור ָוֶפַרח ְסִביָבּה. ּבְ
ׁש   ה ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ׁשֵ ָ ׁשּ ָאה ְלׁשִ ים ּבָ ּלִ ַגְלּגַ

ר לֹוְקִחי ְנֵפי ֶנׁשֶ ְפָלֶחיָה  ּכַ ם אֹוָתּה. ּבִ
ים ִ ּה  (ִּפְלֵחי) ֲחִמׁשּ ָחְקָקה ּבָ ֲעָנִבים ְסִביָבּה ׁשֶ

ֶאֶבן טֹוָבה, ָלָבן ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה,  ְקבּוִעים ּבְ
ׁש  ָמן. ׁשֵ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ חֹר, ּתְ ְוָאדֹם, ָירֹק ְוׁשָ

ֵרה ָזִויֹּות ְלָכל ַצד ְוַצד. לֹׁש ֶעׂשְ  ֵמאֹות ּוׁשְ

  

ָקא   .437 ַמְטרֹוִניָתא, ַסּלְ א ּבְ וג ַמְלּכָ ּוִ ד ִמְזּדַ ּכַ
ַמְטרֹוִניתָ  א ּדְ ֵריׁשָ ַבת ּבְ א, ְוִאְתָיׁשָ ֵדין  ַעָטָרא ּדָ א. ּכְ

ָכל ֶאֶבן ָטָבא,   ָאה, ְקִביָעא ּדְ ָנִחית ַחד ַעָטָרא ִעּלָ
ין ַאְתָיא,   ּלִ ְלּגַ ית ּגַ ׁשִ ָסֲחָרָנָהא. ּבְ ְוֵחיזּור ְוׁשּוָשן, ּבְ

ית ִס  ר ַנְטִלין  ְלׁשִ ֶנׁשֶ ין ּדְ ְדּפִ ית ּגַ ָעְלָמא, ׁשִ ְטִרין ּדְ
ין  ִפְלכֹוי ַחְמׁשִ ָרָנָהא,  ֲעָנִבין ַסחֲ  (ס''א פלכין) ָלּה. ּבְ

ֶאֶבן ָטָבא,   ָאה. ְקִביָעאן ּבְ א ִעּלָ ּה ִאיּמָ ָגִליף ּבָ ּדְ
ית   ָווָנא. ׁשִ ֵכָלא ְוַאְרּגְ ור ְוסּוָמק ָירֹוק ְואּוָכם ּתְ ִחּוָ

ר ִזּוּוִיין, ְלָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא. ְמָאה ּוְתלַ   ת ֲעׂשַ
ִלים ְלָכל ַצד  .438 ׁש ֵמאֹות ִמְגּדָ ֶאֶלף ְוׁשֵ

ל ָהִרים ְקבּוִעים.  ְוַצד, ְוָכל ִמ  ל ּוִמְגּדָ ְגּדָ
ָאִבים  ּפֹוְרִחים ְלַמְעָלה, ִנׁשְ

ְכֹתֶנת ֶמן  (ְּבֻׁשְלַחן) ּבִ ׁשֶ ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה ּבְ
ּה. ָאז ּלָ ָחה ׁשֶ יָעה   ִמׁשְ ּפִ ַלַחׁש ַמׁשְ א ּבְ ָהִאּמָ

נֹות ֶעְליֹונֹות, ְוׁשֹוַלַחת ְוקֹוַבַעת אֹוָתם  ַמּתָ
אֹוָתּה ָהֲעָטָרה. אַ  יָעה ַנֲחֵלי ּבְ ּפִ ְך ַמׁשְ ַחר ּכָ

ֶלְך,  ַחת קֶֹדׁש ַעל רֹאׁש ַהּמֶ ֶמן ִמׁשְ ׁשֶ
ֶמן טֹוב ֶעְליֹון ַעל  ּוֵמָהרֹאׁש יֹוֵרד אֹותֹו ׁשֶ

ד,  ם ׁשֹוֵפַע ַעל אֹוָתם ְזָקנֹו ַהְמֻכּבָ ָ ּוִמׁשּ
תּוב ּכָ ֶלְך. ֶזהּו ׁשֶ י ַהּמֶ (תהלים  ְלבּוׁשֵ

ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאשׁ  קלג) ֶ ׁשּ  יֵֹרד ַעל ַהזָָּקן ּכַ
 ְוגֹו'.

  

ִלין, ְלכֹל ִסְטָרא   .438 ית ְמָאה ִמְגּדָ ֶאֶלף ְוׁשִ
ָלא, טּוִרין ְקִביִעין.   ָלא ּוַמְגּדְ ְוִסְטָרא. ְוָכל ַמְגּדְ

ִכיּתּוָנא פַּ  ֲאָבן ּבְ ּתַ א, ִאׁשְ (ס''א   ְרִחין ְלֵעיּלָ
יָלּה.   בפתורא)  ח ְרבּות ּדִ ְמׁשַ ָאה, ּבִ א ִעּלָ ִאיּמָ ּדְ

ַדר  כְּ  ִאין, ְוׁשָ ָנן ִעּלָ ְלִחיׁשּו, ָנִגיד ַמּתְ א, ּבִ ֵדין ִאיּמָ
יד ַנֲחֵלי   ַההּוא ַעָטָרא. ְלָבַתר ַאְנּגִ ְוָקַבע לֹון ּבְ

י  ח ְרבּות ַקּדִ ְמׁשַ א.  ּדִ ַמְלּכָ א ּדְ א, ַעל ֵריׁשָ ׁשָ
ָאה, ַעל   ָחא ָטָבא ִעּלָ יּה, ָנִחית ַההּוא ִמׁשְ ּוֵמֵריׁשֵ

יָר  יְקֵניּה ַיּקִ י  ּדִ ן ָנִגיד ַעל ִאיּנּון ְלבּוׁשֵ ּמָ א. ּוִמּתַ
א. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ֶמן   (תהלים קלג)  ַמְלּכָ ֶ ׁשּ ּכַ

ָקן ְוגֹו'.   ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֹוֵרד ַעל ַהּזָ

ֶרת  .439 ְך חֹוֶזֶרת ָהֲעָטָרה, ּוְמַעּטֶ ַאַחר ּכָ
אֹוָתּה ֲעָטָרה,  אֹוָתּה ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה ּבְ

ת י   ּופֹוֶרׂשֶ ה, ְלבּוׁשֵ ְלּכָ אֹוָתּה ָעָליו ְוַעל ַהּמַ
ָכל  ָמע קֹול ּבְ אֹוָתּה ֲעָטָרה. ְוָאז ִנׁשְ ָכבֹוד ּבְ

ּוְרֶאיָנה ְצֶאיָנה  (שיר השירים ג) ָהעֹוָלמֹות,
ֶלְך. ּוִמי  ֵני ַהּמֶ ָכל ּבְ ְוגֹו'. ָאז ֶחְדָוה ִהיא ּבְ

ֲהֵר  ָרֵאל, ׁשֶ ד ִיׂשְ אּו ִמּצַ ּבָ ל אֹוָתם ׁשֶ י  ֵהם? ּכָ
ֶהם,   ֶהם ְולֹא עֹוְמִדים ִעּמָ ִגים ּבָ ּוְ לֹא ִמְזּדַ
ִית   ֵני ַהּבַ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָרט ְלאֹוָתם ִיׂשְ ּפְ

  

א   .439 ָרא ֵליּה ִאיּמָ ר ַעָטָרא, ּוְמַעּטְ ְלָבַתר ִאְתַהּדָ
אָ  א ָעֵליּה, ְוַעל  ִעיּלָ ַההּוא ַעָטָרא, ּוְפִריׂשָ ה ּבְ

ֵדין ָקָלא   ַההּוא ַעָטָרא. ּכְ י ְיָקר ּבְ ַמְטרֹוִניָתא, ְלבּוׁשֵ
הּו  ֻכּלְ ַמע ּבְ ּתְ ְצֶאיָנה   (שיר השירים ג)  ָעְלִמין,ִאׁשְ

ֵני   ָכל ִאיּנּון ּבְ ֵדין ֶחְדָווָתא הּוא ּבְ ּוְרֶאיָנה ְוגֹו'. ּכְ
א. ּוַמאן ִאי ְטַרְייהּו  ַמְלּכָ ָאתּו ִמּסִ ל ִאיּנּון ּדְ ּנּון. ּכָ

הּו, ְוָלא ַקְייִמין   וֵגי ּבְ ּוְ ָהא ָלא ִמְזּדַ ָרֵאל. ּדְ ִיׂשְ ּדְ
ר ִאיּנּון  הֹון, ּבַ יָתא,  ִעּמְ ֵני ּבֵ ִאיּנּון ּבְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ
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ים אֹוָתם. ְוָאז בְּ  ׁשִ ּמְ יֹּוְצאֹות ּוְמׁשַ ָרכֹות ׁשֶ
ָרֵאל ֵהן. ל ִיׂשְ  ֵמֶהם, ׁשֶ

ְייהּו,   ְנִפיֵקי ִמּנַ ְרָכאן ּדִ ֵדין ּבִ י ְלהּו. ּכְ ְמׁשֵ ּוְמׁשַ
ָרֵאל הוּ  ִיׂשְ  א. ּדְ

ָרֵאל לֹוְקִחים ַהּכֹל, ְוׁשֹוְלִחים  .440 ְוִיׂשְ
ים, ּוֵמאֹותֹו ֵחֶלק  ָאר ָהַעּמִ ּנּו ִלׁשְ ֵחֶלק ִמּמֶ

ל אֹוָתם  ין ִנזֹּוִנים ּכָ ים. ְוָלַמְדנּו, ִמּבֵ ָהַעּמִ
ים   ָאר ָהַעּמִ ים ַעל ׁשְ ל ַהְמֻמּנִ ִצְדֵדי ֶחְלָקם ׁשֶ

 ָ ׁשּ ּמִ יק ֶאָחד ׁשֶ ּקִ ִביל ּדַ ע ֵחֶלק יֹוֵצא ׁשְ ּפָ ם ִנׁשְ
ה  ם ִנְפָרד ְלַכּמָ ָ ְחּתֹוִנים, ּוִמׁשּ ְלאֹוָתם ּתַ
יֹּוֵצאת  ְמִצית, ׁשֶ ְצָדִדים. ְוָלֶזה קֹוְרִאים ּתַ

ד ָהאָ  ה .ִמּצַ דֹוׁשָ  ֶרץ ַהּקְ

  

יּה   .440 ֵרי חּוָלָקא ִמּנֵ ּדְ א, ּוְמׁשַ ָרֵאל ַנְטִלין ּכֹּלָ ְוִיׂשְ
ין, ּוֵמַההּוא חּוָלָק  ַאר ַעּמִ ל ִאיּנּון  ִלׁשְ ָזנּו ּכָ א ִאּתְ

ְמָמָנן   ין ִסְטֵרי חּוָלֵקיהֹון ּדִ ין. ְוָתאָנא, ִמּבֵ ַאר ַעּמִ ׁשְ
ין, ָנִפיק ַאר ַעּמִ ִביל   ''ב) (דף ר''ט ע ַעל ׁשְ ַחד ׁשְ

ֵאי,   ּתָ ן, ִאְתְנִגיד חּוָלָקא ְלִאיּנּון ּתַ ּמָ ִמּתַ ִקיק, ּדְ ּדָ
ה ִסְטִרין. וְ  ַרׁש ְלַכּמָ ן ִמְתּפְ ּמָ ָדא ָקֵריָנן ֵליּה  ּוִמּתַ

א.  יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ְטָרא ּדְ ָנִפיק ִמּסִ ְמִצית, ּדְ  ּתַ
ְמִצית   .441 ל ָהעֹוָלם ׁשֹוֶתה ִמּתַ ְוַעל ֶזה ּכָ
ָרֵאל? ֲהֵרי   ֶאֶרץ ָרֵאל. ִמי זֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ ִיׂשְ

ל  ה, ּכָ ַאְרנּו. ּוֵבין ְלַמְעָלה ּוֵבין ְלַמּטָ ּבֵ
ים עֹוְבֵדי ָאר ַעּמִ כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות  אֹוָתם ׁשְ

ְמִצית. ְוַאל  א ֵמאֹוָתּה ּתַ לֹא ִנזֹּוִנים ֶאּלָ
א ֲאִפּלּו אֹוָתם  ם, ֶאּלָ ְלַבּדָ ֵהם ּבִ אַמר ׁשֶ ּתֹ

ָתִר  ְמִצית.  ּכְ ְחּתֹוִנים ׁשֹוִתים ֵמאֹוָתּה ּתַ ים ּתַ
דֹוֵלי   ִביל ִמּגְ ָרִמים, ׁשְ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ְוֶזהּו ּבְ

ְת  ּמִ ים ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ּנּו.ׁשְ ְרִכים ִמּמֶ  ּבָ

  

ֶאֶרץ   .441 ְמִצית ּדְ א ָעְלָמא ּכּוֵליּה ִמּתַ ְוַעל ּדָ
ָרֵאל. ָהא   ֵתי. ַמאן ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ָקא ׁשָ ִיׂשְ
ַאר   ל ִאיּנּון ׁשְ א, ּכָ א, ּוֵבין ְלַתּתָ אֹוִקיְמָנא. ּוֵבין ְלֵעיּלָ

ָזנּו ֶאלָּ  לֹות, ָלא ִאּתְ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ א  ַעּמִ
ְמִצית. ְולָ  א  ֵמַההּוא ּתַ ְלחֹודֹוי, ֶאּלָ ִאיּנּון ּבִ יָמא ּדְ א ּתֵ

ְתָיין.   ְמִצית ׁשַ ִאין, ֵמַההּוא ּתַ ּתָ ְתִרין ּתַ ֲאִפיּלּו ִאיּנּון ּכִ
ִביל ֵמַרְבְרֵבי   ָרִמים, ׁשְ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ְוָדא הּוא ּבְ

יּה.  ְרָכן ִמּנֵ ִמְתּבָ ין ּדְ ַאר ַעּמִ  ׁשְ
ָראָ  .442 ׁשֶ ְלָעם ה אֹותֹו ַמְלָאְך ּכְ ּבִ ׁשֶ

תּוב   ּכָ ִביל, ׁשֶ ַמְסֶטה ֶאת ָהָאתֹון ְלאֹותֹו ׁשְ
ֶרְך, ִמיָּד  ַויֲַּעֹמד ַמְלַאְך ה'  -ְלַהּטָֹתּה ַהּדָ

ִביל,   ְ יר ַהׁשּ ָרִמים, ְלַהְסּתִ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ּבְ
ים עֹוְבֵדי  ָאר ַעּמִ עּו בֹו ׁשְ יְּ ּלֹא ִיְסּתַ ׁשֶ

ָתִרי כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ְחּתֹוִנים.  ְואֹוָתם ּכְ ם ּתַ
י ִיְצָחק.  ָאַמר ַרּבִ זֹו ׁשֶ ְוָהְלָכה זֹו, ּכְ

תּוב ֻמִני ֹנֵטָרה ְוגֹו',   (שיר השירים א) ּכָ ׂשָ
לּות.  ּגָ ים ּבַ ָאר ָהַעּמִ ֹמר ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשְ ִלׁשְ

י  ּלִ ְרִמי ׁשֶ ֵהם ּכַ ָרֵאל ׁשֶ י,  -ְוִיׂשְ לֹא ָנָטְרּתִ
ֵהם בַּ  ּום ׁשֶ לּות ְולֹא ִמְת ִמׁשּ ָראּוי. ּגָ ְרִכים ּכָ  ּבָ

  

ְלָעם ַאְסֵטי   .442 ָהא ּבִ ד ָחָמא ַההּוא ַמְלָאָכא, ּדְ ּכַ
ֶרְך,   יב ְלַהּטֹוָתּה ַהּדָ ְכּתִ ִביָלא, ּדִ ָלָאתֹון ְלַההּוא ׁשְ
ָרִמים,   עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ֲעמֹוד ַמְלַאְך ְיָי ּבְ ד ַוּיַ ִמּיַ

ָלא יִ  ִביָלא, ּדְ ָמא ׁשְ יהּ ְלַאְסּתְ ְייעּון ּבֵ ַאר  ְסּתַ  ִאיּנּון ׁשְ
ִאין.   ּתָ ְתִרין ּתַ לֹות, ְוִאיּנּון ּכִ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַעּמִ

ִתיב  י ִיְצָחק, ּכְ ָאַמר ִרּבִ ָהא ּדְ (שיר   ְוָאְזָלא ָהא, ּכְ
מּוִני נֹוֵטָרה ְוגֹו', ְלַנְטָרא ּוְלָבְרָכא   השירים א) ׂשָ

ָגלּותָ  ין ּבְ ַאר ַעּמִ ָרֵאל ּדְ ִלׁשְ י,  א. ְוִיׂשְ ּלִ ְרִמי ׁשֶ ִאינּון ּכַ
ְרִכין   ָגלּוָתא, ְוָלא ִמְתּבָ ִאיּנּון ּבְ ִגין ּדְ י, ּבְ לֹא ָנַטְרּתִ

ָקא ֲחֵזי.  ּדְ  ּכַ
א,  .443 י ַאּבָ ֵדר ִמזֶּה ְוָגֵדר ִמזֶּה. ָאַמר ַרּבִ ּגָ

יר אֹותֹו  ֵאיְך ָיכֹול אֹותֹו ַמְלָאְך ְלַהְסּתִ
א ִמ  ִביל? ֶאּלָ ְ יּוּ ַהׁשּ ּסִ ּום ׁשֶ ַע ַאֵחר ָהָיה לֹו, ׁשּ

י   ָרֵאל. ַרּבִ רּוְך הּוא ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

  
א, ֵהיְך   .443 י ַאּבָ ה. ָאַמר ִרּבִ ה ְוָגֵדר ִמּזֶ ֵדר ִמּזֶ ּגָ

ִביָלא.  הּוא ַמְלָאָכא לְ ָיִכיל הַ  ָמא ַההּוא ׁשְ ַאְסּתְ
ִריְך   א ּבְ ִסיּוָעא ַאֲחָרא ֲהָוה ֵליּה, קּוְדׁשָ ִגין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
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ָעה לֹו,  ְיהּוָדה ָאַמר, ַהּתֹוָרה ִסיְּ
תּוב ּכָ ֻתִבים.  (שמות לב) ׁשֶ  ִמזֶּה ּוִמזֶּה ֵהם ּכְ

י ְיהּוָדה ָאַמר, אֹוַרְייָתא   ָרֵאל. ִרּבִ הּוא ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
יב, ְכּתִ יָעא ֵליּה, ּדִ ה ֵהם   (שמות לב) ְמַסּיְ ה ּוִמּזֶ ִמּזֶ

תּוִבים.   ּכְ
ֶרא אֹוָתּה בְּ  .444 תּוב? ַוּתֵ ָעה ַמה ּכָ ׁשָ

יר. ַמה זֶּה  ֵחץ ֶאל ַהּקִ ּלָ ָהָאתֹון ְוגֹו', ַוּתִ
ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ יר? ּכְ ֵחץ ֶאל ַהּקִ ּלָ (ישעיה  ַוּתִ

ְטרֹון, אֹותֹו  -ְמַקְרַקר ִקר ְוגֹו'. ִקיר  כב) ּפַ
ְלָעם   ְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ּבִ ֹוֵלט ֲעֵליֶהם. ַוּתִ ׁשּ ׁשֶ

יר, ָלל ִסיּּוַע. ִהיא לֹא  ֶאל ַהּקִ ָנְתָנה לֹו ּכְ
צּוָקה יָחה (ָזְרָקה) ּוַבּמְ אֹותֹו  (ָׁשְלָחה) ִהּנִ

ְלאֹותֹו ִקיר ְוָרְמָזה לֹו ֶזה. ָאז ַויֶֹּסף ְלַהּכָֹתּה, 
ד ַהזֶּה. ּצַ  ּבַ

  

ֶרא ָהָאתֹון ְוגֹו',   .444 ִתיב. ַוּתֵ ֲעָתא ַמה ּכְ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
יר,  ֵחץ ֶאל ַהּקִ ּלָ ָמה  ַמאי ַוּתִ יר. ּכְ ֵחץ ֶאל ַהּקִ ּלָ ַוּתִ

ְמַקְרַקר ִקיר ְוגֹו'. ִקיר:   (ישעיה כב) ְדַאּתְ ָאֵמר 
ַחץ ֶאת ֶרֶגל   ּלְ ְלָטא ָעַלְייהּו. ַוּתִ ׁשַ ְטרֹוָנא, ַההּוא ּדְ ּפַ
ַלל.   יר, ִהיא ָלא ָיֲהָבא ֵליּה ִסּיּוָעא ּכְ ְלָעם ֶאל ַהּקִ ּבִ

ַרת  (ס''א אשדת) ּוְבֲעקּוָתא,  ֵליּה   אשדרת)ס''א ( ַאׁשְ
ֵדין ַוּיֹוֶסף   ְלַההּוא ִקיר. ְוַרְמָזא ֵליּה ַהאי, ּכְ

ַהאי ִסְטָרא.  ְלַהּכֹוָתּה ּבְ
ָמקֹום  .445 ַויֹּוֶסף ַמְלַאְך ה' ֲעבֹור ַויֲַּעֹמד ּבְ

ל   יר ָלּה ּכָ ָעה ִהְסּתִ אֹוָתּה ׁשָ ָצר ְוגֹו'. ּבְ
ּלֹא ִנְמצָ  יּּוִעים, ׁשֶ ָרִכים ְוָכל ַהּסִ ּה א בָּ ַהּדְ

ַחת  ץ ּתַ ְרּבַ עֹוָלם. ָאז ַוּתִ ּבָ ל ַצד ׁשֶ ִסיּּוַע ִמּכָ
ּלֹא ָהָיה ָיכֹול,   ָרָאה ִבְלָעם ׁשֶ ׁשֶ ְלָעם. ּכְ ּבִ
ְלָעם ַויְַּך ֶאת ָהָאתֹון  ַחר ַאף ּבִ תּוב? ַויִּ ַמה ּכָ
ִהְתִקיָנּה   ֵאר, ׁשֶ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ל, ּכְ ּקֵ ּמַ ּבַ

ֵזרּוֵזי ִדין  ּה ּבְ יׁשָ יף.ָקשֶׁ ְוִהְלּבִ  ה ְוַתּקִ

  

ָמקֹום ָצר ְוגֹו'.   .445 ֲעמֹוד ּבְ ַויֹוֵסף ַמְלַאְך ְיָי ֲעבֹור ַוּיַ
ל אְֹרִחין, ְוָכל   ים ָלּה ּכָ ֲעָתא, ַאְסּתִ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ָעְלָמא   ל ִסְטָרא ּדְ ּה ִמּכָ ַכח ּבָ ּתְ ָלא ִאׁשְ ִסּיּוִעין, ּדְ

ְלָעם.   ַחת ּבִ ץ ּתַ ְרּבַ ֵדין ַוּתִ ד  ִסּיּוָעא. ּכְ ְלָעם  ּכַ ָחָמא ּבִ
ְך   ְלָעם ַוּיַ ַחר ַאף ּבִ ִתיב. ַוּיִ ָלא ֲהָוה ָיִכיל, ַמה ּכְ ּדְ
ַאְטַען ָלּה,   ַמר, ּדְ ִאּתְ ָמה ּדְ ל, ּכְ ּקֵ ּמַ ֶאת ָהָאתֹון ּבַ

יָפא. ּקִ ָיא ּתַ יָנא ַקׁשְ ִזירּוֵזי ּדִ ׁש ָלּה, ּבְ  ְוַאְלּבַ
י ָהָאתֹון ְוגֹו'. ֶזה .446 ח ה' ֶאת ּפִ ְפּתַ ֶאָחד   ַויִּ

ין  ת ּבֵ ּבָ ְבְראּו ֶעֶרב ׁשַ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ֵמאֹוָתם ּדְ
ה ַהזֹּו  ֻדּלָ י ִיְצָחק, ָמה ַהּגְ ָמׁשֹות. ָאַמר ַרּבִ ְ ַהׁשּ
ָבִרים   ּדְ ָרֵאל ּבַ ְלִבְלָעם אֹו ָלָאתֹון אֹו ְלִיׂשְ
ֲחקּו ָעָליו אֹוָתם  ּצָ י יֹוֵסי, ׁשֶ לּו? ָאַמר ַרּבִ ַהּלָ

ָהיּו ִעּמוֹ  דֹוִלים ׁשֶ יעּו ְלָבָלק, ָאְמרּו   ,ּגְ ִהּגִ ּוְכׁשֶ
ד?! לֹא  ַלְחּתָ ְלַכּבֵ ֹוֶטה ַהזֶּה ׁשָ לֹו: ְוִכי ַלׁשּ
ׁש ְולֹא ִבְדָבָריו. ּוְבאֹותֹו  ִתְמָצא ּבֹו ַמּמָ
י  בֹודֹו. ַרּבִ זָּה ִמּכְ ל ָהָאתֹון ִהְתּבַ ּבּור ׁשֶ ּדִ
ִחיָּיא ָאַמר, ִאְלָמֵלא לֹא ָאְמָרה ָהָאתֹון 

ּלֹו, ֶאת ֶזה, לֹא הִ  ְלָעם אֹותֹו ׁשֶ ִאיר ּבִ ׁשְ
ר ּכֹחֹו. ּבָ ׁשְ ּנִ  ּוְבִדְבֵרי ָהָאתֹון ָיַדע ׁשֶ

  

י ָהָאתֹון ְוגֹו'. ַהְיינּו   (במדבר כ''ב)  .446 ח ְיָי ֶאת ּפִ ְפּתַ ְוּיִ
ין   ת ּבֵ ּבָ ִריאּו ֶעֶרב ׁשַ ִאְתּבְ ין, ּדְ ַחד ֵמִאיּנּון ִמּלִ

י   ָמׁשֹות. ָאַמר ִרּבִ ְ י ַהאי ְלִבְלָעם,  ִיְצָחק, ַמאַהׁשּ י ַסּגֵ
י   ין. ָאַמר ִרּבִ ָהֵני ִמּלִ ָרֵאל. ּבְ אֹו ָלָאתֹון, אֹו ְלִיׂשְ
יּה, ְוַכד   ֲהוֹו ִעּמֵ יּה ִאיּנּון ַרְבְרִבין ּדַ ַחְייִכין ּבֵ יֹוֵסי, ּדְ
ְדַרת   ְטָיא ׁשַ ָמטּו ְלָבָלק, ָאְמרּו ֵליּה, ְוִכי ְלַהאי ׁשַ

כַּ  ׁשְ יּה מַ ְלָיְקָרא, ָלא ּתִ ִמּלֹוי.  ח ּבֵ ׁשּות, ְוָלא ּבְ ּמָ
י   ָזא ִמן ְיָקֵריּה. ִרּבִ ֲאָתָנא, ִאְתּבְ ה ּדַ ּוְבִאיּנּון ִמּלָ
יא ָאַמר ִאְלָמֵלי ָלא ַאְמַרת ֲאָתָנא ַהאי, ָלא   ִחּיָ
ֲאָתָנא ָיַדע   י ּדַ יֵליּה, ּוְבִמּלֵ ְלָעם ַההּוא ּדִ ִביק ּבִ ׁשָ

ר ֵחיֵליּה.  ּבַ ִאּתְ  ּדְ
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א שָׁ ַרבִּ  .447 תּובי ַאּבָ (במדבר  ַאל, ּכָ
ח ה'  טז) ְפּתַ ח ָהָאֶרץ ְוגֹו', ְוָכתּוב ַויִּ ְפּתַ ַוּתִ

ּלֹא  ֹוֶנה ֶאֶרץ ֵמָאתֹון ׁשֶ י ְוגֹו'. ַמה ׁשּ ֶאת ּפִ
א  י ָהָאֶרץ? ֶאּלָ ח ה' ֶאת ּפִ ְפּתַ ּה ַויִּ ָכתּוב ּבָ
ָתה  ה, ּוָפְתָחה ְוָעׂשְ ַזר ַעל ַהּפֶ ה ּגָ ם ֹמׁשֶ ׁשָ

ה, ְולֹא ָנֶאה ת ִמְצַות מֹ ָהָאֶרץ אֶ  ׁשֶ
ֲהֵרי  רּוְך הּוא ַיֲעֹבר ִמְצָותֹו, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
יָה.   ה, ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ּפִ ַזר ְוִצּוָ ה ּגָ ֹמׁשֶ
ח  ְפּתַ תּוב ַוּתִ ּכָ ָתה ִמְצָותֹו, ׁשֶ ְוָלֵכן ִהיא ָעׂשְ
אן לֹא ִנְמָצא ִמי  יָה. ֲאָבל ּכָ ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ

ַזר ּגָ א ְרצׁשֶ רּוְך הּוא ָהָיה,  , ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ֹון ַהּקָ
ח ה'   ְפּתַ תּוב ַויִּ ָכְך, ּכָ ְוהֹוִאיל ּוְרצֹונֹו ָהָיה ּבְ
ּנּו  ָבר, ּוִמּמֶ א ַהּדָ ּנּו ּבָ י ָהָאתֹון. ִמּמֶ ֶאת ּפִ

 ִנְמָצא.

  

ִתיב  .447 א ָרֵמי, ּכְ י ַאּבָ ח   (במדבר טז) ִרּבִ ְפּתַ ַוּתִ
ח ָהָאֶרץ ְוגֹו'. ּוְכִתיב  ְפּתַ ָנא  ְוּיִ י ְוגֹו'. ַמאי ׁשְ ְיָי ֶאת ּפִ

י   ח ְיָי ֶאת ּפִ ְפּתַ ּה ְוּיִ ִתיב ּבָ ָלא ּכְ ֶאֶרץ ֵמָאתֹון, ּדְ
ַזר ַעל ּפּוָמא, ּוַפְתַחת,   ה ּגָ א, ָהָתם מֹׁשֶ ָהָאֶרץ. ֶאּלָ
ה, ְוָלא ַיאּות   מֹׁשֶ ּקּוָדא ּדְ ְוַעְבַדת ַאְרָעא ּפִ

ִריְך הּוא ַיָעבֹר  א ּבְ ּקּוֵדיהּ  ְדקּוְדׁשָ ה  ּפִ ָהא מֹׁשֶ , ּדְ
ַזר ּוָפִקיד, יָה.   (במדבר טז) ּגָ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ּפִ

ח   ְפּתַ יב ַוּתִ ְכּתִ ּקּודֹוי. ּדִ א ִהיא ַעְבַדת ּפִ ְוַעל ּדָ
ַכח ַמאן   ּתְ יָה. ֲאָבל ָהָכא, ָלא ִאׁשְ ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ

ִריְך הּוא הֲ  א ּבְ א ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ ָגַזר, ֶאּלָ ָוה,  ּדְ
י  ְוהֹואִ  ח ְיָי ֶאת ּפִ ְפּתַ ִתיב ְוּיִ ַכְך, ּכְ יל ּוְרעּוֵתיּה ֲהָוה ּבְ

ַכח.  ּתְ יּה ִאׁשְ ה, ּוִמּנֵ יּה ָאָתא ִמּלָ  ָהָאתֹון. ִמּנֵ
י  .448 ְלּתִ ּכַ י ְיהּוָדה ָאַמר, ִהְסּתַ ַרּבִ

ֵאּלּו  לּו, ְוִנְרֶאה ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ ה זֹו ּוַבּדְ ָפָרׁשָ ּבְ
ּלֹ  ָבִרים ׁשֶ תּוב א ְצִריִכיםּדְ ּכָ . ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ

י ָהָאתֹון, ָצִריְך ִלְהיֹות  ח ה' ֶאת ּפִ ְפּתַ ַויִּ
ְבֵרי  ים, ּדִ ָבִרים ְמֻעּלִ לּו ּדְ ָבִרים ַהּלָ ּדְ
ִהְתעֹוְררּו ֲחֵבֵרינּו,  מֹו ׁשֶ ָחְכָמה?! ְוִאם ּכְ
ָאחּו,  ּסּוָסתֹו רֹוָעה ּבָ ַח ׁשֶ ּבֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ ׁשֶ

ָבה   -ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ְואֹוֶמֶרת: ְוִהיא ׁשָ
ַח! ְוִהיא לֹא ָפְתָחה,  אן ָהָיה ָלּה ִלְפּתֹ ִמּכָ

א  ה  -ֶאּלָ ְך, ָלּמָ יִתי ְלָך. ְוִאם ּכָ ֶמה ָעׂשִ
יָה   ַח ֶאת ּפִ רּוְך הּוא ִלְפּתֹ דֹוׁש ּבָ ָטַרח ַהּקָ

לּו?  ָבִרים ַהּלָ ּדְ  ּבַ

  

י ְיהּוָדה ָאַמר,  .448 ָפָרׁשְ ִרּבִ ְלָנא ּבְ ּכַ א,  ִאְסּתַ ָתא ּדָ
ְצִריִכין ִאיּנּון.   ין ּדִ ָלאו ִמּלִ ָיין ּדְ ין, ְוִאְתַחּזְ ין ִמּלִ ּוְבִאּלֵ
ְעָיין   י ָהָאתֹון, ּבַ ח ְיָי ֶאת ּפִ ְפּתַ יב ְוּיִ ְכּתִ ְוִכי ֵמַאַחר ּדִ
ָחְכְמָתא,   י ּדְ ָייָתא, ִמּלֵ י ְמַעּלְ ין ִמּלֵ ְלֶמֱהִוי ִאיּנּון ִמּלִ

ֲערּו חַ ְואִ  ַאּתְ ָמה ּדְ ח  י ּכְ ּבַ ִאיהּו ְמׁשַ ְבָרָנא, ּדְ
ַבת ְוַאְמַרת,   ְרִטיָבא, ְוִהיא ּתָ יֵליּה ָרֵעי ּבִ סּוְסָיא ּדִ ּדְ
ח, ְוִהיא   ֲהלֹא ָאנִֹכי ֲאתֹוְנָך. ֵמָהָכא ֲהָוה ָלּה ְלִמְפּתַ
יִתי ְלָך. ְוִאי ָהִכי, ֲאַמאי   א ֶמה ָעׂשִ ְתָחה ֶאּלָ ָלא ּפָ

ִריְך הּוא, ְלִמ ָקא ָטַרח קוּ  א ּבְ ח ּפּוָמּה ְלָהֵני  ְדׁשָ ְפּתַ
ין.   ִמּלִ

לּו  .449 ָבִרים ַהּלָ ּדְ אי ּבַ א, ַוּדַ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ֵאינֹו ְכַדאי  ְלָעם ׁשֶ ַעת ּבִ ָלַמְדנּו ַעל ּדַ
ֲהֵרי   רֹות ָעָליו רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ְוָלַמְדנּו ׁשֶ ִלׁשְ

ֲאתֹונֹו ְיכֶֹלת  יק אֹו ְלֵהיִטיב. ֵאין ּבַ ְלַהזִּ
ֵהמֹות ְוָלַמְדנּו מֵ  ּבְ ֲהֵרי ֵאין ּכַֹח ּבַ ָאתֹון זֹו ׁשֶ

ֵלָמה. ּבֹא ִתְרֶאה,  ַעת ׁשְ רֹות ֲעֵליֶהן ּדַ ְלַהׁשְ
ל ֲאתֹונֹו ּוְבאֹוָתּה  ּבּור ׁשֶ אֹותֹו ּדִ ְלָעם, ּבְ ּבִ
ַדַעת  ה לֹא ָיכֹול ַלֲעֹמד. ּבְ ׁשָ ַעת ִטּפְ ּדַ

ה. ֶעְליֹוָנה ַעל ַאַחת ה ְוַכּמָ ּמָ  ּכַ

  

י .449 ין אֹוִליְפָנא   ָאַמר ִרּבִ ין ִמּלִ ִאּלֵ אי ּבְ א, ַוּדַ ַאּבָ
ֵרי ָעֵליּה   ַדאי הּוא ְלִמׁשְ ָלאו ּכְ ִבְלָעם, ּדְ א ּדְ ְעּתָ ּדַ
ַאְתֵניּה,   ָהא ֵלית ָיִכילּו ּבְ א, ְואֹוִליְפָנא, ּדְ רּוַח קּוְדׁשָ

א אוֹ  א. ְואֹוִליְפָנא  ְלאֹוָטבָ  (דף ר''י ע''א)  ְלַאְבָאׁשָ
ָהא ָרָאה   ֵמַהאי ָאתֹון, ּדְ ְבִעיֵרי ְלַאׁשְ ֵלית ֵחיָלא ּבִ

ַהִהיא   ְלָעם, ּבְ א ֲחֵזי, ּבִ ִלים. ּתָ א ׁשְ ְעּתָ ָעַלְייהּו ּדַ
א ָלא ָיִכיל   ׁשָ א ִטּפְ ְעּתָ ֲאָתֵניּה, ּוְבַההּוא ּדַ ה ּדַ ִמּלָ

ָמה ְוַכמָּ  ָאה ַעל ַאַחת ּכַ א ִעּלָ ַדְעּתָ  ה. ְלֵמיָקם. ּבְ
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אֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעשִׂ  .450 יִתי ְלָך. ְוִכי ַוּתֹ
ֲהֵרי  ִבְרׁשּוִתי ָהָיה ַלֲעׂשֹות טֹוב ָוָרע? לֹא. ׁשֶ
ַמה  א ּבְ ֵהמֹות לֹא ִמְתַנֲהגֹות ֶאּלָ ּבְ
אֹוָתּה ָאתֹון  ב ׁשֶ ְנִהיִגים אֹוָתן. ְוַאף ַעל ּגַ ּמַ ֶ ׁשּ

עֶֹמק ּה, יֹוֵתר, ֶזה לֹא ִבְרׁשּוָת  (ִּבְמצּוָקה) ּבְ
ְכשָׁ  ֲהֵרי הּוא ִהְטִעיָנּה ּבִ ָפיו, ְועֹוֶמֶדת  ׁשֶ

ְרׁשּותֹו.   ּבִ

  

יִתי ְלָך.   (במדבר כ''ב)  .450 ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעׂשִ
ָהא   ד ַטב ּוִביׁש. ָלאו. ּדְ ְרׁשּוִתי ֲהָוה ְלֶמְעּבַ ְוִכי ּבִ

ַנֲהגּו לֹון. ְוַאף   ָמה ּדְ א ּבְ ִעיֵרי ָלא ִמְתַנֲהָגן, ֶאּלָ ַעל  ּבְ
ֲעִמיְקתָ  ַהִהיא ֲאָתָנא ּבְ ב ּדְ יר,   (ס''א בעקתא) א ּגַ ַיּתִ

ַחְרׁשֹוי,   ָהא הּוא ַאְטִעין ָלּה ּבְ ְרׁשּוָתּה ִהיא, ּדְ ָלאו ּבִ
יָמא.   ּוִבְרׁשּוֵתיּה ַקּיְ

ְלּתְ  .451 י ִהְתַעּלַ ְלָעם ָלָאתֹון ּכִ ַויֹּאֶמר ּבִ
יב  ה, ְוהּוא ֵהׁשִ ּנָ י. ָהָיה לֹו ִלְצחֹק ִמּמֶ ּבִ

ָתהּ  ָבֶריָה ְלֻעּמָ ׁשּות ּדְ ִטּפְ ּנּו, ּכְ . ָאז ָצֲחקּו ִמּמֶ
הּוא ׁשֹוֶטה.  ֵעיֵניֶהם, ְוָיְדעּו ׁשֶ ְוִנְהָיה ַקל ּבְ

י לּו  ְלּתְ ּבִ י ִהְתַעּלַ ֶיׁש ֶחֶרב ּוָמה ָאַמר? ּכִ
ִמיד   ָיִדי. ָאְמרּו: ׁשֹוֶטה ֶזה ָיכֹול ְלַהׁשְ ּבְ
ִמיד ֶאת  ִפיו, ֵאיְך לֹא ָיכֹול ְלַהׁשְ ים ּבְ ַעּמִ

ֵאין ּכַֹח ֲאתֹונֹו ְוהּוא ָצִריךְ   ֶחֶרב?! ְוָלַמְדנּו ׁשֶ
רֹות ֲעֵליֶהן רּוַח ַאֶחֶרת.  ֵהמֹות ְלַהׁשְ ּבְ ּבַ

ֵני ָאָדם, ִאם ְיַד  ִאם יֹאְמרּו ּבְ ֵהמֹות  ׁשֶ רּו ַהּבְ ּבְ
ֵלם יֹוִציאּו ָלעֹוָלם   ה ַדַעת ׁשָ ּמָ ֵצא ּוְלַמד   -ּכַ

ַתח  רּוְך הּוא ּפָ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ֵמָאתֹון זֹו, ׁשֶ
יהָ   , ְרֵאה ְדָבֶריָה. ּפִ

  

י. ֲהָוה   .451 ְלּתְ ּבִ י ִהְתַעּלַ ְלָעם ָלָאתֹון ּכִ ַוּיֹאֶמר ּבִ
ּה, ְוהּוא אָ  יָכא ִמּנָ ׁשּוָתא  ֵליּה ְלַחּיְ ִתיב ָלָקְבָלא ִטּפְ

ֵעיַנְייהּו,   יּה, ְוִאְתְקִליל ּבְ ֵדין ַחְייכּו ִמּנֵ ָהא, ּכְ ִמּלָ ּדְ
ְטָיא. ּוָמה  ִאיהּו ׁשַ י  ְוָיְדעּו ּדְ ְלּתְ ּבִ י ִהְתַעּלַ ָאַמר. ּכִ

א ִאיהּו ָיִכיל   ְטָיא ּדָ ָיִדי. ָאְמרּו, ׁשַ לּו ֶיׁש ֶחֶרב ּבְ
פּוֵמי  ין ּבְ יָצָאה ַעּמִ יָצָאה  ְלׁשֵ ּה, ֵהיְך ָלא ָיִכיל ְלׁשֵ

ֵלית ֵחיָלא   א. ְואֹוִליְפָנא, ּדְ ֵעי ַחְרּבָ ְלַאְתֵניּה, ְוהּוא ּבָ
ָרָאה ָעַלְייה  ְבִעיֵרי ְלַאׁשְ ִאי  ּבִ ּו רּוָחא ַאֲחָרא, ּדְ

א   ְעּתָ ה ּדַ ּמָ ִעיֵרי, ּכַ לּון ּבְ א, ִאי ְיַמּלְ ֵני ָנׁשָ ֵייְמרּון ּבְ
קּון ְלָעְלָמא  ִלים ִיּפְ , ּפּוק ְואֹוִליף ֵמַהאי ֲאָתָנא,  ׁשְ

ח ּפּוָמּה, ָחֵמי   ִריְך הּוא ַאְפּתַ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ּדְ
 (מצאתי כתוב בהעתקות, חסר כאן)  ִמּלֹוי.

ְלָעם   .452 ָלק ֶאת ּבִ ח ּבָ ּקַ ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַויִּ
ָלק ָהָיה ָחָכם  י ִיְצָחק ָאַמר, ּבָ ְוגֹו'. ַרּבִ

ִפים יֹוֵתר ִמבִּ  ְכׁשָ ּלֹא ָהָיה  ּבִ ָרט ׁשֶ ְלָעם, ּפְ
ְך,   ּום ּכָ ל ְוכּו'. ִמׁשּ ל. ָמׁשָ ָעה ְלַקּלֵ ָ ן ַהׁשּ ְמַכּוֵ

ְלָעם ְוגֹו'. הּוא הָ  ָלק ֶאת ּבִ ח ּבָ ּקַ ָיה ַמְתִקין ַויִּ
 אֹותֹו ְואֹוֲחזֹו ַלּכֹל.

  

י   .452 ְלָעם ְוגֹו'. ִרּבִ ָלק ֶאת ּבִ ח ּבָ ּקַ ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוּיִ
ין, ַיִתיר  ִיְצָחק ָאַמר,  ַחְרׁשִ ים ֲהָוה ּבְ ָלק ַחּכִ ּבָ

ֲעָתא ְלַלְטָייא.   ון ׁשַ ָלא ֲהָוה ְמַכּוִ ר ּדְ ְלָעם, ּבַ ִמּבִ
ְך וַ  ִגין ּכָ ל ְוכּו'. ּבְ ְלָעם ְוגֹו'. הּוא  ָמׁשָ ָלק ֶאת ּבִ ח ּבָ ּקַ ּיִ

א.   ֲהָוה ַאְתִקין ֵליּה ְוָאִחיד ֵליּה ְלכֹּלָ

ַעל.  .453 מֹות ּבָ ַמה זֶּה ַויֲַּעֵלהּו ַויֲַּעֵלהּו ּבָ
ֵאיֶזה  ָפיו ּבְ ְכׁשָ יַח ּבִ ּגִ א ִהׁשְ ַעל? ֶאּלָ מֹות ּבָ ּבָ
ָרֵאל   ֲעִתיִדים ִיׂשְ ֶהם, ּוָמָצא ׁשֶ ַצד ֶיֱאחֹז ּבָ

מֹו לַ  ַעל, ּכְ מֹות ְוַלֲעֹבד ַלּבַ ֲעׂשֹות ּבָ
ם   ָ ַעל. ַויְַּרא ִמׁשּ תּוב, ַויְֵּלכּו ַאֲחֵרי ַהּבַ ּכָ ׁשֶ

ם ְקֵצה ָהָעם, ָרָאה אֶ  דֹוֵלי ָהָעם ּוַמְלּכָ ת ּגְ
תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוְבִדים לֹו, ּכְ א -(מלכים ׁשֶ

ַעל, ְוָכתּוב יח) ם ַהּבַ ְקְראּו ְבׁשֵ ִאם  (שם) ַויִּ

  

ַעל.   .453 מֹות ּבָ ֲעֵלהּו ּבָ ַעל. ַמאי ַוּיַ מֹות ּבָ ֲעֵלהּו ּבָ ַוּיַ
ַמאי   ַחְרׁשֹוי, ּבְ ַגח ּבְ א ַאׁשְ הּו,  ֶאּלָ ִסְטָרא ִיְתֲאִחיד ּבְ

מֹות, ּוְלִמְפַלח   ד ּבָ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ ְזִמיִנין ִיׂשְ ח ּדִ ּכַ ְוַאׁשְ
ָמה  ַעל. ּכְ ְרא  ַלּבַ ַעל. ַוּיַ ְלכּו ַאֲחֵרי ַהּבַ יב, ַוּיֵ ְכּתִ ּדִ

א   א, ּוַמְלּכָ ַעּמָ ם ְקֵצה ָהָעם, ָחָמא ַרְבְרֵבי ּדְ ָ ִמׁשּ
מָ  ָפְלִחין ֵליּה, ּכְ ְלהֹון, ּדְ יבּדִ ְכּתִ (מלכים א   ה ּדִ

ַעל, ּוְכִתיב  יח)  ם ַהּבַ ִאם   (מלכים א יח)  ְוִיְקְראּו ְבׁשֵ
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ָרָאה ִבְלָעם ה' ָהאֱ  יָון ׁשֶ לִֹהים ְוגֹו'. ּכֵ
ָרֵאל ָלֶזה, ִמיָּד  ֲעִתיִדים ִיׂשְ ַויֹּאֶמר  -ׁשֶ

ֵנה ִלי  ָלק ּבְ ְלָעם ֶאל ּבָ ְבָעה ּבִ ָבֶזה ׁשִ
חֹת.  ִמְזּבְ

יָון ְזִמיִנין   ְיָי ָהֱאלִֹהים ְוגֹו'. ּכֵ ְלָעם, ּדִ ָחָמא ּבִ ּדְ
ֵנה   ָלק ּבְ ְלָעם ֶאל ּבָ ד ַוּיֹאֶמר ּבִ ָרֵאל ְלַהאי, ִמּיַ ִיׂשְ

חֹת. ְבָעה ִמְזּבְ  (חסר כתיב)  ִלי ָבֶזה ׁשִ

י ְיהּוָדה. ֶאָחד ָאַמר,  .454 י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַרּבִ
ל ָהִראׁשֹוִנים ִהְקִריב   חֹות ׁשֶ ֶנֶגד ִמְזּבְ ּכְ

ְבָעה ִמ  חֹות. ְוֶאָחד ָאַמר, אֹוָתם ׁשִ ְזּבְ
ָרֵאל  ֵחֶלק ִיׂשְ ה ַהּכֹל, ּוָמָצא ׁשֶ ָחְכָמה ָעׂשָ ּבְ
ר   ּום ֶזה ִסּדֵ רּו. ּוִמׁשּ ָרגֹות ִנְקׁשְ ַבע ּדְ ׁשֶ ּבְ

ְבָעה  חֹות. ׁשִ  ִמְזּבְ

  

י ְיהּוָדה, ַחד ָאַמר ָלֳקְבֵלי   .454 י יֹוֵסי ְוִרּבִ ִרּבִ
ַקְדָמֵאי, ַאְקִריב ִאינּ  ָחן ּדְ ָחן.  ַמְדּבְ ְבָעה ַמְדּבְ ּון ׁשִ

ח   ּכַ א, ְוַאׁשְ ָחְכְמָתא ָעֵבד ּכֹּלָ ְוַחד ָאַמר, ּבְ
רוּ  ָ ין ִאְתְקׁשּ ְרּגִ ְבָעה ּדַ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ חּוָלֵקיהֹון ּדְ .  ּדְ

ָחן.  ְבָעה ַמְדּבְ ר ׁשִ ְך ַאְסּדַ ִגין ּכַ  ּבְ

ָהָיה לֹו ָאהּוב ֶאָחד  .455 ְלָאָדם ׁשֶ
ִאיר לֹו ָאִביו, וּ  ִהׁשְ ֲחדּו ׁשֶ ְבֵני ָאָדם ּפָ

ְגַלל אֹותֹו אֹוֵהב. ְלָיִמים  ְלִהְתקֹוֵטט ִעּמֹו ּבִ
א ָאָדם ֶאָחד ְוָרָצה ְלעֹוֵרר ְקָטָטה ִעּמֹו.  ּבָ

ה ? ִאם ָאִעיר ְקָטָטה ִעּמֹו, ָאַמר: ָמה ֶאֱעׂשֶ
ׁשּור ִאּתֹו, ַוֲאִני לֹא  ּקָ ֲהֵרי אֹותֹו אֹוֵהב ׁשֶ

ה? שָׁ  ַלח ּדֹורֹון אּוַכל. ָאַמר: ָמה ֶאֱעׂשֶ
ְלאֹותֹו אֹוֵהב. ָאַמר אֹותֹו אֹוֵהב: ְוִכי ַמה יֵּׁש 
ְגַלל אֹותֹו  זֶּה ּבִ י ׁשֶ י?! ָיַדְעּתִ ָלִאיׁש ַהזֶּה ִאּתִ

ן ֲאהּוִבי. אָ  ֵנס ְלָפַני. ּבֶ ַמר: ּדֹורֹון ֶזה לֹא ִיּכָ
יֹּאְכלּוהּו. ָלִבים ׁשֶ  ִזְרקּו אֹותֹו ַלּכְ

  

ַבק ֵליּה   .455 ׁשָ ֲהָוה ֵליּה ְרִחיָמא ַחד, ּדְ ר ָנׁש ּדְ ְלּבַ
ִגין   ֲהֵדיּה, ּבְ ָטה ּבַ פּו ְלַקּטְ א ִמְסּתָ ֲאבֹוי. ּוְבֵני ָנׁשָ

ר ָנׁש  ַחד, ּוָבָעא   ַההּוא ְרִחיָמא. ְליֹוִמין, ָאָתא ּבַ
יד, ִאי   ֲהֵדיּה. ָאַמר, ַמה ַאְעּבֵ ְלַאְתָעָרא ְקָטטּו ּבַ

יּה ְקטָ  ר  ַאְתַער ּבֵ ִאְתְקׁשַ ָטא, ָהא ַההּוא ְרִחיָמא ּדְ
ַדר ֵליּה   ֲהֵדיּה, ְוָלא ָיִכיְלָנא, ָאַמר ָמה ֲעַבד, ׁשָ ּבַ
ּדֹורֹון ְלַההּוא ְרִחיָמא. ָאַמר ַההּוא ְרִחיָמא, ְוִכי ָמה  

ְבִגין ַההּוא  ִאית  אי, ְיַדְעָנא ּדִ ּבָ ר ָנׁש ּגַ ֵליּה ְלַהאי ּבַ
ר ְרִחיָמאי הּוא. ָאַמר, ַהא  י ּדֹורֹון ָלא ֵייעּול  ּבַ

י ְוֵיְכלּוֵניּה.  אי, ְזִמינּו ֵליּה ְלַכְלּבֵ  ַקּמָ
א ְלעֹוֵרר ְקָטָטה  .456 ְלָעם ּבָ ְך ּבִ ּכָ

ְגַלל  ּלֹא ָיכֹול, ּבִ ָרֵאל, ְוָרָאה ׁשֶ ִיׂשְ אֹותֹו ּבְ
ֶהם. ּלָ (משלי  (ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר אֹוֵהב ֶעְליֹון ׁשֶ

ן  ָאִבי� ַאל ַּתֲעֹזב)ֵרֲע� ְוֵרַע  כז) ִהְתִחיל ְלַתּקֵ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ְלָפָניו ּדֹורֹון. ָאַמר ַהּקָ
ג   ּוֵ ה רֹוֶצה ְלִהְזּדַ ע! ּוַמה יֵּׁש ְלָך ֵאַלי?! ַאּתָ ָרׁשָ

י? ֲהֵרי ּדֹורֹוְנָך  ָלִבים. ּבֹא ִאּתִ ן ַלּכְ ְמזֻּמָ
ְלעָ  ר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ּקָ תּוב, ַויִּ ם. ּוְרֵאה ַמה ּכָ

ְמעֹון, ְלׁשֹון ֶקִרי ְוֻטְמָאה.  י ׁשִ ְוָאַמר ַרּבִ
ֵנס ְלָפַני. ה ְולֹא ִיּכָ ֵסר ְלֵאּלֶ  ּדֹורֹוְנָך ִיּמָ

  

הּו   .456 ְלָעם, ָאָתא ְלַאְתָעָרא ְקָטטּו ּבְ ְך ּבִ ּכַ
ָרֵאל, ִיׂשְ ִגין ַההּוא ְרִחיָמא   ּבְ ָלא ָיִכיל ּבְ ְוָחָמא ּדְ

ְלהֹון,  ָאה ּדִ רעך ורע   (משלי כז) ר(כמה דאת אמ  ִעּלָ
יּה ּדֹורֹון. ָאַמר   אביך אל תעזוב.) ָנא ַקּמֵ אֵרי ְלַתּקְ ׁשָ

אי, ַאּתְ   ּבָ ע ּוַמה ִאית ָלְך ּגַ ִריְך הּוא, ָרׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְבַני,   וָגא ּבְ ּוְ ֵעי ְלִאְזּדַ א  ּבָ י. ּתָ ין ְלַכְלּבֵ ֲהֵרי ּדֹורֹוָנְך ַזּמִ

ר ֱאלֹהִ  ּקָ ִתיב, ַוּיִ ְלָעם. ְוָאַמר  ֲחֵזי, ַמה ּכְ ים ֶאל ּבִ
ין   ְמעֹון, ָלׁשֹון ֶקִרי ְוטּוְמָאה. ּדֹורֹוָנְך ְלִאּלֵ י ׁשִ ַרּבִ

אי.   ִאְתְמַסר ְוָלא ֵייעּול ַקּמָ
ר  .457 ּקָ א ָאַמר, ַויִּ י ַאּבָ מֹו  -ַרּבִ ּכְ
ּנֶאֱ  ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי   (תהלים קמז) ַמרׁשֶ

אֹותֹו דּ  ּבְ ֹורֹון יּוַכל ַיֲעֹמד. הּוא ָהָיה ָעִתיד ׁשֶ
  

ָמה ְדַאּתְ   .457 ר: ּכְ ּקָ א ָאַמר, ַוּיִ י ַאּבָ ִרּבִ
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹוד. הּוא   ) (תהלים קמז ָאֵמר, 
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ר ֱאלִֹהים. ֵקֵרר   ּקָ תּוב? ַויִּ ָרֵאל. ַמה ּכָ ְלִיׂשְ
ר ֱאלִֹהים,   ּקָ ב, ַויִּ ָהָיה חֹוׁשֵ ֶ ה ׁשּ ַעְצמֹו ִמּמַ
ד   ִהְתעֹוֵרר ָעָליו ִמּצַ ֵאר, ׁשֶ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

 ְמָאה. ַהטֻּ 

ָרֵאל.   ִיׂשְ הּו ּבְ ְבַההּוא ּדֹורֹון, ָיִכיל ּבְ ין, ּדִ ֲהָוה ַזּמִ
א   ְרֵמיּה ִמן ּדָ ר ֱאלִֹהים. ָקִריר ּגַ ּקָ ִתיב. ַוּיִ ַמה ּכְ

י ֲהָוה ָחׁשִ ַמר,  ּדְ ִאּתְ ָמה ּדְ ר ֱאלִֹהים, ּכְ ּקָ ב. ַוּיִ
ְמ  ְטָרא ּדִ ִאְתַער ָעֵליּה ִמּסִ  ָסֲאבּוָתא. ּדְ

ר  .458 ּקָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ַויִּ ְלָעם   -ַרּבִ ּבִ
יק ֶאת  ֵנס ְלַהזִּ אֹותֹו ּדֹורֹון ִיּכָ ּבְ ב ׁשֶ ָחׁשַ
רּוְך הּוא ָעַקר אֹותֹו  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ְוַהּקָ ִיׂשְ

ְפֵני  ה ִמּלִ ְלָעם ִמּמַ אֹותֹו ּדֹורֹון. ְוָעַקר ֶאת ּבִ
ב, ְוָעַקר ָחׁשַ ֶ ֶאת   (אֹותֹו ֵמאֹוָתּה ַּדְרָּגה) ׁשּ

מֹו  ר, ּכְ ּקָ תּוב ַויִּ ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ ְרּגָ אֹוָתּה ּדַ
ּנֱֶאַמר רּוָה עְֹרֵבי ַנַחל. ָאַמר  (משלי ל) ׁשֶ ִיּקְ

ר ֵאַלי  ֵ ַדאי ְלִהְתַקׁשּ ע! ֵאיְנָך ּכְ לֹו: ָרׁשָ
ָלִבים.וּ  ֵנס ְלָפַני. ּדֹורֹוְנָך ִנְמָסר ַלּכְ  ְלִהּכָ

  

יב   .458 ְלָעם ָחׁשִ ר, ּבִ ּקָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ַוּיִ ִרּבִ
ָרֵאל,   א ְלהּו ְלִיׂשְ ְבַההּוא ּדֹורֹון ֵייעּול ְלַאְבָאׁשָ ּדִ
יּה ְלַההּוא   ּמֵ ִריְך הּוא ַאְעָקר ֵליּה ִמּקַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

יב.  ּדֹורֹון. ְוַאְעַקר לֵ  ֲהָוה ָחׁשִ ה ּדְ יּה ְלִבְלָעם, ִמּמַ
א  מההוא דרגא)  (ס''א ליה ְוַאְעַקר  ְרּגָ , ְלַההּוא ּדַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ר. ּכְ ּקָ (משלי  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיִ
ּתְ   לו) ע, ֵלית ַאּנְ רּוָה עֹוְרֵבי ַנַחל. ָאַמר ֵליּה, ָרׁשָ ִיּקְ

ֲהָדאי ָרא ּבַ ְ ַדאי ְלִאְתַקׁשּ ּוְלֵמיַעל   ''י ע''ב)(דף ר ּכְ
י ִאְתְמסַ  אי. ּדֹורֹוָנְך ְלַכְלּבֵ  ר. ַקּמָ

ע ֶזה  .459 ְמעֹון, ּבֹא ְרֵאה, ָרׁשָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ה  ָרׁשָ ָכל ַהּפָ ּלֹא ִתְמָצא ּבְ ָהָיה ּגַֹעל ַהּכֹל, ׁשֶ
ר ה', ַחס   ְלָעם, אֹו ַוְיַדּבֵ ַהזֹּו ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ּבִ

תּוב? וַ  לֹום. ַמה ּכָ ִפי ְוׁשָ ָבר ּבְ ם ה' ּדָ יָּׂשֶ
ם ַמחְ  ָ ׂשּ ִמי ׁשֶ ִפי ַהֲחמֹור ִבְלָעם ְוגֹו', ּכְ סֹום ּבְ

ְך  אן. ּכָ אן אֹו ּכָ ּלֹא ִיְסֶטה ּכָ ם ה'   -ׁשֶ ַויָּׂשֶ
ִפי ְוגֹו'. ָבר ּבְ  ּדָ

  

ֲעָלא   .459 ע, ּגַ א ֲחֵזי, ַהאי ָרׁשָ ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
כַּ  ׁשְ ָלא ּתִ א ֲהָוה. ּדְ כֹּלָ א,  ּדְ ָתא ּדָ ַרׁשְ ָכל ּפָ ח ּבְ

ְלָעם, אֹו   לֹום. ַמה  ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ּבִ ר ְיָי, ַחס ְוׁשָ ַוְיַדּבֵ
י   ּוִ ׁשַ ַמאן ּדְ ְלָעם ְוגֹו', ּכְ ִפי ּבִ ָבר ּבְ ם ְיָי ּדָ ׂשֶ ִתיב. ַוּיָ ּכְ
ָלא ִיְסֵטי ָהָכא אֹו ָהָכא,   פּום ֲחָמַרא, ּדְ ִחְסָמא ּבְ

ָבר בְּ  ם ְיָי ּדָ ׂשֶ ְך ַוּיָ  ִפי ְוגֹו'. ּכַ
רּוְך הּוא:  .460 דֹוׁש ּבָ ע! ָאַמר לֹו ַהּקָ ָרׁשָ

ְהֶיה ְוִתְתַקיֵּם   ַעל ָיְדָך ּתִ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ַאּתָ
ָבַני אֹו ַהֵהֶפְך  ָרָכה ּבְ לֹא ְצִריִכים ֵהם   -ּבְ

א  ְרָעה ְוכּו'. ֶאּלָ אֹוְמִרים ַלּצִ מֹו ׁשֶ ְלָך, ּכְ
ְפּתַ  ּתִ ָלק, ּוְכׁשֶ ה ׁשּוב ֶאל ּבָ יָך, לֹא ַאּתָ ח ּפִ
ִפיָך ּתָ  ּבּור,  ִיְהֶיה ִבְרׁשּוְתָך. ְולֹא ּבְ לּוי ַהּדִ

ָעִתיד ְלָבְרָכם  ר. ֲהֵרי ּכֹה, ׁשֶ א ְוכֹה ְתַדּבֵ ֶאּלָ
יָך  ח ּפִ ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ּכְ ַני, ׁשֶ ת ּבָ ְרּכַ ר ּבִ ַדּבֵ ּכֹה, ּתְ
ּלֹא  ַני, ׁשֶ ים ְלִהְתַקיֵּם ַעל ּבָ ר ִמּלִ ַדּבֵ ִהיא ּתְ

ִאיר ּדְ   ָבִרים ְלָך. ַאׁשְ

  

א  .460 ע, ַאּתְ  ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ִריְך הּוא, ָרׁשָ ּבְ
ָבַני, אֹו   ָרָכה ּבְ ים ּבְ ַעל ְיָדְך ְיֵהא ְוִיְתַקּיֵ יב ּדְ ָחׁשִ
ַאְמִרין   ָמה ּדְ ָכא. ָלא ְצִריִכין ִאיּנּון ָלְך, ּכְ ִאּפְ

פְ  ָלק, ְוַכד ּתִ א ַאּתְ ׁשּוב ֶאל ּבָ ְרָעה ְוכּו'. ֶאּלָ ח  ַלּצִ ּתַ
ְרׁשּוָתְך. ְולָ  ְלָייא  ּפּוָמְך, ָלא ְיֵהא ּבִ פּוָמְך ּתַ א ּבְ

ְזִמיָנא   ר. ֲהֵרי ּכֹ''ה, ּדִ ַדּבֵ א ְוכֹה ּתְ ִמּלּוָלא, ֶאּלָ
ח   ְפּתַ ַכד ּתִ ְבַני, ּדְ ָרָכה ּדִ ל ּבְ ַמּלֵ ְלָבְרָכא לֹון. ּכֹה, ּתְ

ַני  יָמא ַעל ּבְ ין, ְלִאְתַקּיְ ל ִמּלִ ַמּלֵ ָלא  ּפּוָמְך, ִהיא ּתְ , ּדְ
ין ָלְך.  ּבֹוק ִמּלִ  ֶאׁשְ

א בֹּ  .461 ּבָ יָון ׁשֶ ְך הּוא. ּכֵ ּכָ א ּוְרֵאה ׁשֶ
ָבִרים, ָהָיה   ל אֹוָתם ּדְ ַמע ּכָ ָבָלק, ּוָבָלק ׁשָ ָאָתא ְלָבָלק, ּוָבָלק   .461   יָון ּדְ ַכְך הּוא, ּכֵ א ֲחֵזי, ּדְ ּתָ

ל ִאיּנּון ִמלִּ  ַמע ּכָ ָהא ִמּפּוֵמיּה  ׁשָ יב ּדְ ין, ֲהָוה ָחׁשִ
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י ִבְלָעם ָיְצאּו, ְוָאַמר: ָלקֹב  ּפִ ּמִ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ
ִפים  ׁשָ ְלָעם: ַקח ּכְ יָך. ָאַמר ּבִ ֹאְיַבי ְלַקְחּתִ

ָיְדָך, אן ֶאת ַהּכֹה  ֵאּלּו ּבְ ב ּכָ ֵדי ְלַעּכֵ ּכְ
ְוִאם ּתּוַכל ַהזֹּאת. 

ָבהּ  לּו, ֲאִני  (ְלָעְקָרּה) ְלַעּכְ ִפים ַהּלָ ׁשָ ּכְ ּבַ
ִהיא   ָבִרים ׁשֶ ֶאֱעקֹר אֹוָתּה ֵמאֹוָתם ּדְ

 ָאְמָרה. 

בִ  יָך. ָאַמר  ּדְ ְלָעם ָנְפִקין, ָאַמר, ָלקֹוב אֹוְיַבי ְלַקְחּתִ
ָבא   ִגין ְלַאְעּכָ יָדְך, ּבְ ין ּבִ ין ַחְרׁשִ ְלָעם. ַסב ִאּלֵ ּבִ

ָבא יכּול ְלַאְעּכְ (ס''א   ָהָכא ְלַהאי ּכֹה, ְוִאי ַאּתְ ּתֵ
ין,   לאעקרא)  ַהאי ַחְרׁשִ ֲאָנא ַאְעָקר ָלּה ֵמִאיּנּון  ָלּה ּבְ
הִ  ין ּדְ  יא ָאְמָרה.ִמּלִ

ב ּכֹה ַעל עָֹלֶתָך.   .462 תּוב? ִהְתַיּצֵ ַמה ּכָ
ב אֹוָתּה, ְוָאֹנִכי  ַעּכֵ לּו ּתְ ִפים ַהּלָ ׁשָ ֶזה ּוַבּכְ ּבָ
לֹוַמר, ֶאֱעקֹר אֹוָתּה  ֶרה ּכֹה. ּכְ ִאּקָ

רוּ  דֹוׁש ּבָ לּו. ָאַמר לֹו ַהּקָ ָבִרים ַהּלָ ְך ֵמַהּדְ
ע! ֲאִני ֶאֱעקֹר אֹוְתָך! מַ  תּוב הּוא: ָרׁשָ ה ּכָ

ְלָעם. ְואֹותֹו  ר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ּקָ ַאֲחָריו? ַויִּ
ל ּכֹה. ַויֹּאֶמר  ִדּבּוִרים ׁשֶ ָבר ֵהִרים קֹול ּבְ ּדָ
ר  ר. ּכֹה ְתַדּבֵ ָלק ְוכֹה ְתַדּבֵ ׁשּוב ֶאל ּבָ

אי. ַוּדַ  ּבְ

  

ב ּכֹה עַ  .462 ִתיב, ִהְתַיּצֵ ַהאי,  ַמה ּכְ ל עֹוָלֶתָך, ּבְ
ֶרה ּכֹ''ה,   ב ָלּה, ְוָאנִֹכי ִאּקָ ַעּכֵ ין, ּתְ ין ַחְרׁשִ ּוְבִאּלֵ
א   ין. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ין ִמּלִ לֹוַמר, ַאְעָקר ָלּה ֵמִאּלֵ ּכְ
ִתיב   ע, ֲאָנא ַאְעָקר ָלְך. ַמה ּכְ ִריְך הּוא, ָרׁשָ ּבְ

ְתֵריּה. ַויִּ  ְלָעם. ְוהַ ּבַ ר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ָבר  ּקָ הּוא ּדָ
ָלק   כֹ''ה. ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ּבָ ִמלּוֵלי ּדְ ָאִרים ָקָלא, ּבְ

אי.  ר ַוּדַ ַדּבֵ ר, ּכֹ''ה ּתְ ַדּבֵ  ְוכֹה ּתְ

ה לֹא ָכתּוב  .463 ִחּלָ ּתְ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבַ
ב ַעל  א ִהְתַיּצֵ ב ּכֹה ַעל עָֹלְתָך, ֶאּלָ ִהְתַיּצֵ

ֶרה ה' ִלְק עָֹלֶתָך וְ  ָראִתי. ֵאְלָכה אּוַלי ִיּקָ
ָרכֹות, ָאז  ּכֹה ָאְמָרה אֹוָתן ּבְ ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֶרה  ב ּכֹה ַעל עָֹלְתָך ְוָאֹנִכי ִאּקָ ָאַמר, ִהְתַיּצֵ

 ּכֹה.

  

ב ּכֹה ַעל   .463 ִתיב ִהְתַיּצֵ ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
א  ב ַעל עֹוָלֶתָך ְוֵאְלָכה אּוַלי  עֹוָלֶתָך, ֶאּלָ ִהְתַיּצֵ

ֶר  כֹ''ה ָאַמר ִאיּנּון  ִיּקָ ָחָמא ּדְ יָון ּדְ ה ְיָי ִלְקָראִתי. ּכֵ
ב ּכֹ''ה ַעל עֹוָלֶתָך, ְוָאנִֹכי   ֵדין ָאַמר ִהְתַיּצֵ ְרָכאן, ּכְ ּבִ

ֶרה ּכֹ''ה.   ִאּקָ

לֹוַמר ְלקֹט.  .464 י ַיֲעקֹב, ּכְ ְלָכה ָאָרה ּלִ
י יֹוֵסי ה   ַרּבִ ְרּגָ ָאַמר, ְזרֹק אֹוָתם ֵמאֹוָתּה ּדַ

ֵהם  ּנֱֶאַמרׁשֶ מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ א -(שמואל עֹוְמִדים ּבָ
ּה אֹוֶרה. ָאַמר, ִאם ּתּוַכל  כ) ִצּדָ

ֶאת אֹוָתּה  (אֹוָתם ֵמאֹוָתּה ַּדְרָּגה) ִלְזרֹק
ם ֵיָעְקרּו ֵמָהעֹוָלם.  ּלָ ֶהם, ֲהֵרי ּכֻ ּלָ ה ׁשֶ ְרּגָ ּדַ

ַמְעָלה,  -ָרֵאל ּוְלָכה זֲֹעָמה ִישְׂ  ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ֵצא ּמָ יִּ ּנֱֶאַמר ׁשֶ מֹו ׁשֶ (תהלים  רֶֹגז ְלָפָניו, ּכְ

ָכל יֹום. ז)  ְוֵאל זֵֹעם ּבְ

  

י יֹוֵסי   .464 לֹוַמר, ְלקֹוט. ִרּבִ י ַיֲעקֹב, ּכְ ְלָכה ָאָרה ּלִ
ִאיּנּון ַקְייֵמי,   א ּדְ ְרּגָ י לֹון ֵמַההּוא ּדַ ּדֵ ָמה  ָאַמר, ַאׁשְ ּכְ

ּה אֹוֶרה. ָאַמר,  (שמואל א כ) ְדַאּתְ ָאֵמר  ִאי  ִצּדָ
י  ּדֵ יכּול ְלִמׁשְ ְלַההּוא   (ס''א לון מההוא דרגא)  ּתֵ

הּו ִאְתֲעָקרּו ֵמָעְלָמא. ּוְלָכה   ּלְ ְלהֹון, ָהא ּכֻ א ּדִ ְרּגָ ּדַ
ַכח רּוְגָזא   ּתְ ִיׁשְ א, ּדְ ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ ָרֵאל, ִיׂשְ זֹוֲעָמה ִיׂשְ

יהּ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַקּמֵ ָכל   (תהלים ז)  , ּכְ ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ
 ם. יוֹ 

י  .465 י ֵמרֹאׁש ֻצִרים ְוגֹו'. ָאַמר ַרּבִ ּכִ
ֵאּלּו ֵהם ָהָאבֹות,  -ִיְצָחק, ֵמרֹאׁש ֻצִרים 

תּוב ּכָ יטּו ֶאל צּור  (ישעיה נא) ׁשֶ ַהּבִ
  

י   (במדבר כ''ג)  .465 י ֵמרֹאׁש צּוִרים ְוגֹו'. ָאַמר ִרּבִ ּכִ
ין ִאיּנּון ֲאָבָהָתא.   ִיְצָחק, ֵמרֹאׁש צּוִרים, ִאּלֵ

ְכִתיב ם.   (ישעיה נא) ּדִ ְבּתֶ יטּו ֶאל צּור חּוּצַ ַהּבִ
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ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו  ם. ּוִמּגְ ְבּתֶ ֵאּלּו  -ֻחּצַ
ד ֶזה לֹא  ין ִמּצַ ד ֶזה ּבֵ ין ִמּצַ הֹות. ּבֵ ָהִאּמָ

ל. ְיכֹוִלים ְלִהְתקַ   ּלֵ

ָבעוֹ  ין ֵמַהאי ִסְטָרא  ּוִמּגְ ָהן, ּבֵ ין ִאּמָ ת ֲאׁשּוֶרנּו, ִאּלֵ
ָייא. ּוֵבין ֵמַהאי    ִסְטָרא, ָלא ַיְכִלין ְלִאְתַלּטְ

י ֵמרֹאׁש ֻצִרים  .466 א ָאַמר, ּכִ י ַאּבָ   - ַרּבִ
ֲהֵרי הּוא ָאחּוז ֵמרֹאׁש  ָרֵאל, ׁשֶ ִמי ָיכֹול ְלִיׂשְ

ל ַהּצּוִרים יֹוְצִאים. ּוִמי ֵאּלּו צֻ  ּכָ ִרים? ׁשֶ
יֵני ָהעֹוָלם יֹוְצִאים  ל ּדִ ֲהֵרי ּכָ בּורֹות, ׁשֶ ּגְ

ֶהן. ֵמאֹוָתן גְּ  בּורֹות, ְוֵהם ֶנֱאָחִזים ּבָ
ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו  ָאר  - ּוִמּגְ ֵאּלּו ׁשְ

ֲחנֹות ֶהם. ֶהן ָעם  (ְּכָתִרים) ַהּמַ ֲאחּוִזים ּבָ ׁשֶ
ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ה'   (דברים לב) ְלָבָדד ְוגֹו', ּכְ

ָדד  ַיְנֶחּנּו. ּבָ

  

י ֵמרֹאׁש צּוִרים, ַמאן יָ  .466 א ָאַמר, ּכִ י ַאּבָ ִכיל  ִרּבִ
ָכל   א ּדְ ָהא הּוא ָאִחיד ֵמֵריׁשָ ָרֵאל, ּדְ ְלהּו ְלִיׂשְ

, ּוַמאן ִאיּנּון צּוִרים.  (שמות ס''ד) צּוִרים ָנְפִקין
בּוָרן ָנְפֵק  ָעְלָמא ֵמִאיּנּון ּגְ יִנין ּדְ ל ּדִ ָהא ּכָ בּוָרן. ּדְ י,  ּגְ

ין   ָבעֹות ֲאׁשּוֶרנּו, ִאּלֵ הּו. ּוִמּגְ ַאר  ְוִאיּנּון ִאְתַאֲחָדן ּבְ ׁשְ
ְרָיין הּו. ֶהן ָעם   (ס''א כתרין)  ַמׁשִ ִאְתַאֲחָדן ּבְ ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָדד   (דברים לב)  ְלָבָדד ְוגֹו'. ּכְ ה' ּבָ
 ַיְנֶחּנּו.

ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ְוגֹו', ֲהֵרי   .467
י ְדָרגֹות  ּתֵ י יֹוֵסי, ׁשְ א ָאַמר ַרּבִ ְרׁשּוהּו. ֶאּלָ ּפֵ

ה ַיֲעקֹב, ְוַאַחר ַיֲעקֹב ְוִישְׂ   -ֵהן   ִחּלָ ּתְ ָרֵאל. ּבַ
ַהּכֹל ֶאָחד  ב ׁשֶ ָרֵאל. ְוַאף ַעל ּגַ ְך ִיׂשְ  -ּכָ

ה ֶעְליֹוָנה ִהיא  ְרּגָ ֲהֵרי ּדַ י ְדָרגֹות ֵהן, ׁשֶ ּתֵ ׁשְ
ָרֵאל.   ִיׂשְ

  

א  ִמי ָמָנה עֲ  .467 ַפר ַיֲעקֹב ְוגֹו', ָהא אּוְקמּוָה. ֶאּלָ
ְרגִּ  ֵרין ּדַ י יֹוֵסי, ּתְ ָרֵאל.  ָאַמר ִרּבִ ין ִאיּנּון, ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ

ב   ָרֵאל. ְוַאף ַעל ּגַ ַקְדִמיָתא ַיֲעקֹב, ּוְלָבַתר ִיׂשְ ּבְ
ָאה   ְרָגא ִעּלָ ָהא ּדַ ין ִאיּנּון, ּדְ ְרּגִ ֵרין ּדַ א ַחד, ּתְ כֹּלָ ּדְ

ָרֵאל ה  ּוא. ִיׂשְ

ה, ַמה   .468 ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ְוגֹו'. ְלַמּטָ
י שִׁ  תּוב זֶּה ָעָפר? ַרּבִ ּכָ ְמעֹון ָאַמר, ֶזה ׁשֶ

ָעָפר ַחְרּבֹו ְוגֹו'. ִמי  (ישעיה מא) ּבוֹ  ן ּכֶ ִיּתֵ
תּוב ּכָ ֶחֶרב   (שם לד) ַחְרּבֹו? ֲהֵרי ָידּוַע, ׁשֶ

ּמִ  ּנּו ַלה' ָמְלָאה ָדם. ָעָפר, אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּמֶ
תּוב ּכָ (בראשית  ִנְבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ

יֶצר ה' ֱאלִֹהים אֶ  ב) ת ָהָאָדם ָעָפר ְוגֹו'. ַויִּ
ה ַמֲחנֹות   ה ֲחָילֹות ְוַכּמָ ּמָ ּוֵמאֹותֹו ָעָפר ּכַ
ה ׁשֹוְמֵרי חֹק  ּמָ ְלָהבֹות, ּכַ ה ׁשַ ּמָ ָיְצאּו, ּכַ

יסְ  ּלִ ה ּבַ ּמָ ים, ּכַ ה ִחּצִ ּמָ ְטָראֹות,  ּוִמְנָהִגים, ּכַ
ה ְרָמִחים ַוֲחָרבֹות ּוְכֵלי ַזִין ִנְמְצאּו  ּמָ ּכַ

ּנֱֶאַמרֵמאֹותֹו ָעָפר. ִמ  מֹו ׁשֶ (איוב  י ָמָנה, ּכְ
ר ִלְגדּוָדיו.  כה)  ֲהֵיׁש ִמְסּפָ

  

א, ַמאן הּוא   .468 ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ְוגֹו'. ְלַתּתָ
ְמעֹון ָאַמר, ַהאי  י ׁשִ יהּ ָעָפר. ִרּבִ יב ּבֵ ְכּתִ (ישעיה   ּדִ

ָעָפר ַחְרּבֹו ְוגֹו'. ַמאן ַחְרּבֹו. ָהא ְיִדיָעא,   מא) ן ּכֶ ִיּתֵ
ֶחֶרב ַלְיָי ָמְלָאה ָדם. ָעָפר,   (ישעיה לד)  ְכִתיבּדִ 

יּה ָאָדם ָהִראׁשֹון,   ֵרי ִמּנֵ ִאְתּבְ ַההּוא ֲאָתר ּדְ
ְכִתיב יֶצר ְיָי ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם   (בראשית ב) ּדִ ַוּיִ

ה   ּמָ יִלין, ְוּכַ ה ַחּיָ ּמָ ָעָפר ְוגֹו'. ּוֵמַההּוא ָעָפר, ּכַ
ה טַ  ּמָ ְרָיין ָנְפקּו, ּכַ יֵני ִנמּוִסין,  ַמׁשִ ְרּדִ ָמה ּגַ ְפִסין, ּכַ

ָמה רּוְמִחין,   ִליְסְטָראֹות, ּכַ ה ּבַ ּמָ יִרין, ּכַ ה ּגִ ּמָ ּכַ
ָכחּו ֵמַההּוא ָעָפר. ּתְ (מי  ְוַסְייִפין, ְוַזְייִנין, ִאׁשְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ה)מנ ר   (איוב כה) ּכְ ֲהֵיׁש ִמְסּפָ
 ִלְגדּוָדיו.

ר ֶאת רַֹבע יִ  .469 ָרֵאל. רַֹבע ּוִמְסּפָ ׂשְ
ָרֵאל ִהיא ֵה''א, ְוָדָבר ֶאָחד ִהיא. רַֹבע  ִיׂשְ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ רֵֹבץ   (שמות כג) ִיׂשְ
  

ָראֵ  .469 ָרֵאל. רַֹבע ִיׂשְ ר ֶאת רֹוַבע ִיׂשְ ל ִהיא  ּוִמְסּפָ
ָמה ְדַאּתְ   ָרֵאל, ּכְ ה ִהיא. רֹוַבע ִיׂשְ ֵה''א, ְוַחד ִמּלָ
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אֹו, ְרִביַע. ֶזהּו  ָ ַחת ַמׂשּ תּובּתַ ּכָ (שיר  ׁשֶ
ָבר ַאֵחר  השירם ג) לֹֹמה. ּדָ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ִמּטָ

ה,  -רַֹבע  ָרֵאל ְלַמּטָ ׂשְ מֹו ְרִביִעית ִמיִּ   ּכְ
ִוד,  ָמע ּדָ ָתִרים ַמׁשְ רַֹבע ִנְקָרא ְלִפי ַהּכְ

א. ּסֵ ל ַהּכִ הּוא ֶרֶגל ְרִביִעית ׁשֶ  ׁשֶ

אֹו, ְר  (שמות כג) ָאֵמר  ָ ַחת ַמׂשּ ִביַע ֲהָדא  רֹוֵבץ ּתַ
יב,  ְכּתִ לֹמֹה.   (שיר השירים ג)  הּוא ּדִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ִמּטָ

א,   ָרֵאל ְלַתּתָ מֹו ְרִביִעית ִמִיׂשְ ָבר ַאֵחר רַֹבע, ּכְ ּדָ
ִאיהּו  רַֹבע ִאְתְקֵרי  ִוד, ּדְ ַמע ּדָ ְתִרין ַמׁשְ ְלפּום ּכִ

כּוְרְסָייא.   ַרְגָלא ְרִביָעָאה ּדְ
ָבר ַאֵחר ִמי ָמָנה ֲעפַ  .470  - ר ַיֲעקֹב ְוגֹו' ּדָ

ַאְרנּו.  ּבֵ מֹו ׁשֶ ֲחׁשּוִבים ָעָפר, ּכְ ל ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ
תּוב ֲהֵיׁש   ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ ּוִמְסּפָ

ר ִלְגדּוָדי מֹו ִמְסּפָ ָרֵאל ּכְ ו. רַֹבע ִיׂשְ
ָבר ַאֵחר ִמי ָמָנה ֲעַפר  ַאְרנּו. ּדָ ּבֵ ֵאּלּו  -ׁשֶ

זְ  ָעָפר, ּבִ ֵהם ּבֶ ְנִטיָעה, ִמְצוֹות ׁשֶ ִריָעה, ּבִ
ר  ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים. ּוִמְסּפָ ְקִציָרה, ַוֲהֵרי ּפֵ ּבִ

ּנֱֶאַמר מֹו ׁשֶ ָך   (ויקרא יא) ֶאת רַֹבע, ּכְ ֶהְמּתְ ּבְ
יַע.לֹא  (ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ָּבָלק ָחָכם ָהיָה  ַתְרּבִ

ִּבְכָׁשָפיו ְּכִבְלָעם, ְּפָרט ֶׁשּלֹא ָיַדע ְלַכֵּון ַהָּׁשָעה 
 . ֵּלל)ְלקַ 

  

ל ִאיּנּון   .470 ָבר ַאֵחר ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ְוגֹו', ּכָ ּדָ
ר ֶאת   אֹוִקיְמָנא. ּוִמְסּפָ ָמה ּדְ יִבין ַעְפָרא, ּכְ ֲחׁשִ ּדַ
ר ִלְגדּוָדיו. רַֹבע   יב ֲהֵיׁש ִמְסּפָ ְכּתִ ָרֵאל, ּדִ רַֹבע ִיׂשְ

ָמה  ָרֵאל ּכְ ָבר   (דף רי''א ע''א) ִיׂשְ אֹוִקיְמָנא. ּדָ ּדְ
ַעְפָרא,   ִאיּנּון ּבְ קּוִדין ּדְ ַאֵחר ִמי ָמָנה ֲעַפר, ִאיּנּון ּפִ
א, ְוָהא אּוְקמּוָה   ַחְצּדָ ְנִטיָעה, ּבְ ְזִריָעה, ּבִ ּבִ

יא.  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר   ַחְבַרּיָ ר ֶאת רַֹבע, ּכְ (ויקרא   ּוִמְסּפָ
יַע. יט)  ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ (אמר רבי אבא, בלק חכים  ּבְ

 . עם. בר דלא ידע לכוון שעתא ללטיא)הוה בחרשוי כבל

ר לֹא  .471 לֹו ַויֹּאַמר. ַוְיַדּבֵ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ַויִּ
י ִחיָּ  לֹו? ַרּבִ א ְמׁשָ ָ ׂשּ יא ָכתּוב. ַמה זֶּה ַויִּ

ר,  ָאַמר, הּוא ָהָיה ֵמִרים קֹול ְלאֹותֹו ְמַדּבֵ
ְלָעם. ַויֹּאַמר ַהּכֹה ַהזֹּאת,  לֹו ּבִ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ַויִּ

כָּ  מֹו ׁשֶ ר, ַוֲאִמיָרה ִהיא ּכְ תּוב ְוכֹה ְתַדּבֵ
ה.  ּנָ  ִמּמֶ

  

ר ָלא   (במדבר כ''ג) .471 לֹו ַוּיֹאַמר. ַוְיַדּבֵ א ְמׁשָ ָ ְוִיׂשּ
ִתיב, ַמאי   יא ָאַמר, הּוא ֲהָוה  ּכְ י ִחּיָ לֹו. ִרּבִ א ְמׁשָ ָ ְוִיׂשּ

ְלָעם.   לֹו ּבִ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ל, ְוּיִ י ַההּוא ְמַמּלֵ ָזִקיף ָקָלא ְלַגּבֵ
ר, ַוֲאִמיָרה  ַוּיֹא  ַדּבֵ יב ְוכֹה ּתְ ְכּתִ ָמה ּדִ ַמר ַהאי ּכֹה ּכְ

ּה ֲהָוה.   ִמּנָ

ָרָאה ִבְלָעם   .472 יָון ׁשֶ ָכל ּבֹא ּוְרֵאה, ּכֵ ּבְ ׁשֶ
ָפיו ּוְבָכל אֹותֹו ּדֹורֹון לֹא ָיכֹל ַלֲעקֹר  ׁשָ ּכְ
ֶרה  ּנֱֶאַמר ְוָאֹנִכי ִאּקָ מֹו ׁשֶ ֶאת אֹוָתּה ּכֹה, ּכְ

ָאַמר לֹו  -ַהּכֹה ַהזֹּאת  ּכֹה, ֶאֱעקֹר ֶאת
ה ָסבּור  ע! ַאּתָ רּוְך הּוא: ָרׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ַלֲעקֹר אֹוָתּה?! ֲאִני ֶאֱעקֹר אֹוְתָך 

 ַ ר ֱאלִֹהים ֶאל ִמׁשּ ּקָ תּוב? ַויִּ לֹוֶתיָך. ַמה ּכָ ְלׁשְ
ָרָאה  יָון ׁשֶ ְך, ּכֵ ּנֱֶאַמר. ַאַחר ּכָ מֹו ׁשֶ ְלָעם, ּכְ ּבִ

ּלֹא ָיכֹל, ָחַזר וְ  ה. ׁשֶ יֶבּנָ ָאַמר, ּוֵבֵרְך ְולֹא ֲאׁשִ
א  יֶבּנּו ָהָיה ָצִריְך לֹו לֹוַמר! ֶאּלָ ְולֹא ֲאׁשִ

ה ְלאוֹ  יֶבּנָ אי ְולֹא ֲאׁשִ תּוב ָעֶליָה  ַוּדַ ּכָ ָתּה ׁשֶ
ר. ֵאיִני ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה.   ּכֹ''ה, ְוכֹה ְתַדּבֵ

  

ְבָכל ֲחָרׁש  .472 ְלָעם ּדִ ָחָמא ּבִ יָון ּדְ א ֲחֵזי, ּכֵ ֹוי  ּתָ
ּוְבָכל ַההּוא ּדֹורֹון, ָלא ָיִכיל ְלַאְעְקָרא ַההּוא ּכֹה,  

ֶרה ּכֹה, ַאְעָקר  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָאנִֹכי ִאּקָ ְלַהאי  ּכְ
ּתְ   ע, ַאּנְ ִריְך הּוא, ָרׁשָ א ּבְ ּכֹה. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
ְלׁשּוָלְך,   ֶ ָסבּור ְלַאְעְקָרא ָלּה, ֲאָנא ַאְעָקר ָלְך ִמׁשּ

ָמה  ַמה כְּ  ְלָעם, ּכְ ר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ּקָ ִתיב. ַוּיִ
ָלא ָיִכיל, ָהָדר   ָחָמא ּדְ יָון ּדְ ַמר. ְלָבַתר, ּכֵ ִאּתְ ּדְ

ֵעי  ְוָאַמר, ּוֵבֵר  יֶבּנּו ִמּבָ ה, ְולֹא ֲאׁשִ יֶבּנָ ְך ְולֹא ֲאׁשִ
יב   ְכּתִ אי, ְלַהִהיא ּדִ ה וּדַ יֶבּנָ א ְולֹא ֲאׁשִ ֵליּה. ֶאּלָ

ר. ַדּבֵ ָרא ָלּה. ּכֹה, ְוּכֹה ּתְ  ֵלית ֲאָנא ָיִכיל ְלָאַהּדְ
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י ְדָרגֹות ָרִציִתי   .473 ּתֵ ׁשְ ְלָעם: ּבִ ָאַמר ּבִ
ֶהם; ָרִציִתי ְלהִ  ֵנס ּבָ ת ְלִהּכָ ְרּגַ ֶהם ִמּדַ ֵנס ּבָ ּכָ

ֶהם  ֵנס ּבָ י. ָרִציִתי ְלִהּכָ ַיֲעקֹב ְולֹא ָיכְֹלּתִ
י. ָמה  ָרֵאל ְולֹא ָיכְֹלּתִ ל ִיׂשְ ד ַאֵחר ׁשֶ ִמּצַ

ר ַהטַּ  ם ֶזה אֹו ֶזה לֹא ִנְקׁשָ ֵ ׁשּ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ
יט ָאֶון  תּוב לֹא ִהּבִ ּכָ ִמיִנים ָרִעים. ֶזהּו ׁשֶ ּבְ

ַיֲעקֹב ְוגֹו'.  ּבְ

  

ֵעיָנא ְלַאֲעָלא   .473 ין ּבָ ְרּגִ ְתֵרין ּדַ ְלָעם, ּבִ ָאַמר ּבִ
ַיֲעקֹב, ְוָלא   א ּדְ ְרּגָ הּו ִמּדַ ֵעיָנא ְלַאֲעָלא ּבְ הּו. ּבָ ּבְ

ְטָרא ַאֲחָרא  ָיִכילְ  הּו ִמּסִ ֵעיָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ָנא. ּבָ
ִגין  ָרֵאל, ְוָלא ָיִכיְלָנא. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ִיׂשְ ָמא  ּדְ ׁשְ ּדִ

ין, ֲהָדא הּוא   יׁשִ ִזיִנין ּבִ ר ּבְ א, ָלא ִאְתְקׁשַ א אֹו ּדָ ּדָ
ַיֲעקֹב ְוגֹו'.  יט ָאְון ּבְ  ִדְכִתיב לֹא ִהּבִ

י ְדָרג .474 ּתֵ ֹות ֵהן: ַנַחׁש ְוֶקֶסם. ָלַמְדנּו, ׁשְ
ן   ֶנְגּדָ אי   -ּכְ ְלָעם: ֲהֵרי ַוּדַ ָעָמל ָוָאֶון. ָאַמר ּבִ

ֶנֶגד ֵאלֶּ  ָרֵאל. ָאֶון  -ה ִנְמֵצאִתי ּכְ ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ
ַנַחׁש. ָעָמל  הּוא ָקׁשּור ּבְ ֶנֶגד ַיֲעקֹב, ׁשֶ ּכְ
ָרָאה  יָון ׁשֶ ֶקֶסם. ּכֵ ׁשּור ּבְ ּקָ ָרֵאל, ׁשֶ ֶנֶגד ִיׂשְ ּכְ

ּלֹ  יט ָאֶון ׁשֶ אי לֹא ִהּבִ א ָיכֹל, ָאַמר, ַוּדַ
ה' ֱאלָֹהיו   ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַיֲעקֹב ְוגֹו'. ָמה ַהּטַ ּבְ

 ְוגֹו'. ִעּמוֹ 

  

ין ִאיּנּון: ַנַחׁש, ְוֶקֶסם.   .474 ְרּגִ ֵרין ּדַ אָנא, ּתְ ּתָ
אי   ְלָעם, ָהא ַוּדַ ָלֳקְבֵליהֹון: ָעָמל, ָוָאְון. ָאַמר ּבִ

ְחָנא ָלֳקבְ  ּכַ ָרֵאל. ָאְון,  ַאׁשְ ָהֵני ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ֵלי ּדְ
ַנַחׁש. ָעָמל,   ִאיהּו ָקִטיר ּבְ ַיֲעקֹב, ּדְ ָלֳקְבֵליּה ּדְ

יָון  ְלָקבְ  ֶקֶסם. ּכֵ ִאיהּו ָקִטיר ּבְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ֵליּה ּדְ
יט ָאְון   אי לֹא ִהּבִ ָלא ָיִכיל, ָאַמר, ַוּדַ ָחָמא ּדְ ּדְ

ַיֲעקֹב ְוגֹו'. ַמאי ַטְעָמא. בְּ  ְיָי ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ְוגֹו'. ּבְ  ִגין ּדַ
י,  .475 ה לֹא ָיכְֹלּתִ ֵאּלֶ אַמר, ּבְ ְוִאם ּתֹ

ֶקֶסם ְוַנַחׁש ָיכֹ י ּבְ י לֹא ַנַחׁש  -ְלּתִ תּוב ּכִ ּכָ
ל ַהּכֹחֹות  ּכָ א ׁשֶ ַיֲעקֹב ְוגֹו'. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ּבְ
ם, לֹא  ּלָ ַמְעָלה ְוָכל ַמֲחנֹוֵתיֶהם ּכֻ ּלְ ׁשֶ

ֶלְך  יֹוְדִעים ְולֹ  ִנימּוֵסי ַהּמֶ ִלים ּבְ ּכְ א ִמְסּתַ
לּו  ַנִים ַהּלָ ְ ֹוֲאִלים ַלׁשּ ׁשּ  -ָהֶעְליֹון ַעד ׁשֶ

ַעל  ַיֲעקֹב ְוִישְׂ  ָרֵאל. ּוָמה אֹוְמִרים? ַמה ּפָ
לּו,   ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ י ֶאְלָעָזר, ּכָ ֵאל. ָאַמר ַרּבִ
ּה ְולֹא ָיַדע  ֶנְגּדָ ּכֹה ָאַמר. ְוהּוא ֵהִרים קֹול ּכְ

ָרט ְלקֹולֹו. ַמע ּפְ  ַמהּו, ְולֹא ִנׁשְ

  

ֶקֶסם ְוַנַחׁש   .475 ָהֵני ָלא ָיִכיְלָנא. ּבְ יָמא, ּבְ ְוִאי ּתֵ
ַיֲעקֹב ְוגֹו'. ְולֹא עֹוד,  ָיכִ  י לֹא ַנַחׁש ּבְ ִתיב ּכִ יְלָנא. ּכְ

הּו, ָלא   ּלְ ְרָיין ּכֻ א, ְוָכל ַמׁשִ ְלֵעיּלָ ָכל ֵחיִלין ּדִ א ּדְ ֶאּלָ
ָאה, ַעד  ַיְדֵעי ְוָלא מִ  א ִעּלָ ַמְלּכָ ִנמּוָסא ּדְ ֵלי ּבְ ּכְ ְסּתַ

ָרֵאל. ּוַמאי אַ  ֵרי ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ֲאֵלי ְלָהֵני ּתְ ׁשָ ְמֵרי. ַמה  ּדְ
ין, ּכֹה   ל ָהֵני ִמּלִ י ֶאְלָעָזר, ּכָ ַעל ֵאל. ָאַמר ִרּבִ ּפָ
ָאַמר, ְוהּוא ָאִרים ָקָלא ָלֳקְבָלּה, ְוָלא ָיַדע ַמאי  

ּתְ  ר ַקֵליּה. הּוא, ְוָלא ִאׁשְ  ַמע ּבַ

יף  .476 ּקִ ָלִביא ָיקּום ְוגֹו'. ִמי ַעם ּתַ ֶהן ָעם ּכְ
ָרֵאל.  מֹו ִיׂשְ ִאיר ַהּבֶֹקר, ָקם ּכְ ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ה   ַכּמָ ֲאִרי ַלֲעבֹוַדת ִרּבֹוָנם ּבְ ר ּכַ ּבֵ ּוִמְתּגַ
ִלים  ּדְ ּתַ חֹות. ִמׁשְ ּבָ ה ִתׁשְ ַכּמָ יִרים, ּבְ ׁשִ

ל ַהיֹּום, ּתֹוָרה ּכָ ב ְוגֹו'.  ּבַ ּכַ ְיָלה לֹא ִיׁשְ ּוַבּלַ
ׁש  תֹו, ְמַקּדֵ ב ַעל ִמּטָ ּכַ רֹוֶצה ָהָאָדם ִלׁשְ ׁשֶ ּכְ

ם ָהֶעְליֹון, ַמְמִליכֹו ְלַמְעָלה  אֶ  ֵ ת ַהׁשּ
ִרים   ְ ים ִמְתַקׁשּ ה ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ ּמָ ה. ּכַ ּוְלַמּטָ
ָתם  יֶהם ַעל ִמּטָ ּפֹוְתִחים ּפִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִלְפֵניֶהם ּבְ

  

יָפא   .476 ּקִ א ּתַ ָלִביא ָיקּום ְוגֹו', ַמאן ַעּמָ ֶהן ָעם ּכְ
ר   ִאְתְנִהיר ַצְפָרא, ָקם ּוִמְתַגּבָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָרֵאל. ּבְ ִיׂשְ ּכְ

ָמא ַאְרָיא, ְלפּוְלָחָנא ּדְ יִרין,  ּכְ ה ׁשִ ַכּמָ ֵריהֹון, ּבְ
ל יֹומָ  אֹוַרְייָתא ּכָ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ָחן. ִמׁשְ ּבְ ה ּתּוׁשְ ַכּמָ א,  ּבְ

ב   ּכַ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ֵעי ּבַ ד ּבָ ב ְוגֹו'. ּכַ ּכַ ְיָלה לֹא ִיׁשְ ּוַבּלַ
ָאה, ַאְמִליְך ֵליּה   ָמא ִעּלָ ׁש ׁשְ ַעל ַעְרֵסיּה, ְמַקּדֵ

ְר  ָמה ּגַ א. ּכַ א ְוַתּתָ ָרן  ְלֵעיּלָ ְ יֵני ִנמּוִסין ִמְתַקׁשּ ּדִ
ַפְתִחין ּפּוְמהֹון ַעל ַעְרַסְיי  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְייהּו, ּבְ הּו,  ַקּמַ
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ַמע ׁשְ ים ַרֲחִמים ִלְפֵני  ּבִ ָרֵאל, ּוְמַבְקׁשִ ִיׂשְ
סּוֵקי ַרֲחִמים ה ּפְ ַכּמָ דֹוׁש ּבְ ֶלְך ַהּקָ  . ַהּמֶ

א,   יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ָרֵאל. ּוָבָעאן ַרֲחֵמי ַקּמֵ ַמע ִיׂשְ ׁשְ ּבִ
ַרֲחֵמי.  ה ְקָרֵאי ּדְ ַכּמָ  ּבְ

ָלִביא ָיקּום  .477 א ָאַמר, ֶהן ָעם ּכְ י ַאּבָ ַרּבִ
ים ֲעִתיִד  - ל ַעּמִ ים ָהָעם ַהזֶּה ָלקּום ַעל ּכָ

ַאְרֵיה  ּבֹור  עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ּכְ ּגִ
ל ָהֲאָריֹות  ֶרְך ּכָ לּו ֲעֵליֶהם. ּדֶ יף, ְוִיְתַנּפְ ְוַתּקִ
ב  ּכַ ם, ֲאָבל ַעם ֶזה לֹא ִיׁשְ ב ַעל ַטְרּפָ ּכַ ִלׁשְ

 ַעד יֹאַכל ֶטֶרף.

  

א ָאַמר, ֶהן ָעם .477 י ַאּבָ ָלִביא ָיקּום. ְזִמיִנין   ִרּבִ ּכְ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוכָ  ל ַעּמִ א, ְלֵמיָקם ַעל ּכָ ִבים  ַהאי ַעּמָ

יף, ְוִיְתְרֵמי ָעַלְייהּו.   ר ְוַתּקִ יּבָ ַאְרֵיה ּגִ לֹות, ּכְ ּוַמּזָ
ְייהּו,   ב ַעל ַטְרּפַ ּכַ ָכל ַאְרָייָווָתא ְלִמׁשְ ָאְרַחְייהּו ּדְ

ב, עַ  ּכַ א ָלא ִיׁשְ א ּדָ  ד יֹאַכל ֶטֶרף. ֲאָבל ַעּמָ

ָלִביא ָיקּום  .478 ָבר ַאֵחר ֶהן ָעם ּכְ  -ּדָ
ם ַעל   נֹות ְועֹולֹות ִלְפֵני ַמְלּכָ ְלַהְקִריב ָקְרּבָ
ן ָהָיה  ְרּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַח. ְוָלַמְדנּו, ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ּגַ
מּות  ַח, ָהיּו רֹוִאים ּדְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ָרף ַעל ּגַ ִנׂשְ

ן ְואֹוֵכל ּוץ ַעל אֹותֹו ָקְרבָּ ַאְרֵיה ֶאָחד ָרב
 אֹותֹו.

  

ָלִביא ָיקּום, ְלָקְרָבא   .478 ָבר ַאֵחר ֶהן ָעם ּכְ ּדָ
ָחא.   י ַמְדּבְ ּבֵ הֹון, ַעל ּגַ י ַמְלּכְ ָוון ַקּמֵ ִנין ְוִעּלָ ָקְרּבְ
י   ּבֵ ָנא ִאּתֹוַקד ַעל ּגַ קּוְרּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְוָתאָנא, ּבְ

ּיּוְק  ָחא, ֲהוֹו ָחָמן ּדִ ַחד ַאְרֵיה ְר ַמְדּבְ ִביַע ַעל  ָנא ּדְ
ָנא, ְוָאִכיל ֵליּה.   ַההּוא ָקְרּבְ

א, אּוִריֵא''ל ַמְלָאְך  .479 י ַאּבָ ְוָאַמר ַרּבִ
יף   ּקִ ְדמּות ַאְרֵיה ּתַ ֶעְליֹון ָהָיה, ְוָראּו אֹותֹו ּבִ
נֹות.   ְרּבָ ַח ְואֹוֵכל ֶאת ַהּקָ ְזּבֵ רֹוֵבץ ַעל ַהּמִ

ָרֵאל לֹא ָהיוּ  ׂשְ יִּ ְך, ּוְכׁשֶ ל ּכָ ִאים ּכָ ָהיּו  ַזּכָ
ֶלב ֶאָחד ָחצּוף רֹוֵבץ ָעָליו,  מּות ּכֶ רֹוִאים ּדְ
ׁשּוָבה,   ִריִכים ּתְ ּצְ ָרֵאל יֹוְדִעים ׁשֶ ָאז ָהיּו ִיׂשְ

ב ְוגֹו'  ּכַ ִבים. לֹא ִיׁשְ נֹות  -ְוָאז ׁשָ ֵאּלּו ָקְרּבְ
ה,   ּתֶ מֹו עֹולֹות. ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ ְיָלה, ּכְ ַהּלַ

ַהקָּ  רּוְך הּוא עוֹ ׁשֶ ֶהם ַעל דֹוׁש ּבָ ּלָ ֵרְך ְקָרב ׁשֶ
 ׂשֹוְנֵאיֶהם. 

  

ָאה   .479 א, אּוִריֵא''ל ַמְלָאָכא ִעּלָ י ַאּבָ ְוָאַמר ִרּבִ
ִקיָפא, ְרִביַע   ֲאְרָיא ּתַ ִדּיּוְקָנא ּדְ ֲהָוה, ְוָחָמאן ֵליּה ּבְ
ָרֵאל ָלא   ִנין. ְוַכד ִיׂשְ ָחא, ְוָאִכיל לֹון ְלָקְרּבְ ַעל ַמְדּבְ

ל כַּ  ִאין ּכָ א  ֲהוֹו ַזּכָ ְלּבָ ָחד ּכַ ּיּוְקָנא ּדְ ְך, ֲהוֹו ָחָמאן ּדִ
ַבְעָיין   ָרֵאל ּדְ ֵדין ֲהוֹו ַיְדֵעי ִיׂשְ ֲחִציָפא ְרִביַע ָעֵליּה, ּכְ
ִנין   ין ָקְרּבְ ב ְוגֹו', ִאּלֵ ּכַ ְייַבן. לֹא ִיׁשְ ׁשּוָבה, ּוְכֵדין ּתַ ּתְ

ָוון. ְוַדם ֲחלָ  גֹון ַעּלָ ֵליְלָיא ּכְ ה, ְדקוּ ּדְ ּתֶ א  ִלים ִיׁשְ ְדׁשָ
ְנֵאיהֹון.  ְלהֹון ַעל ׂשַ ִריְך הּוא ֲאַגח ְקָרָבא ּדִ  ּבְ

ב, ַמהּו  .480 ּכַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, לֹא ִיׁשְ ַרּבִ
ן  ּבֶ ׁשֶ ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ּכְ א ּבְ ב? ֶאּלָ ּכַ לֹא ִיׁשְ
ִמְצוֹות ִרּבֹונֹו, לֹא ׁשֹוֵכב ַעל  ָאָדם הֹוֵלְך ּבְ

תֹו  הֹוֵרג ֶאֶלף וּ ִמּטָ ִרים ַעד ׁשֶ ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ֹוִרים ִעּמֹו.  ׁשּ ְוָחֵמׁש ֵמאֹוָתם ִמיִנים ָרִעים ׁשֶ
ֹמאל,  ד ׂשְ א ָאַמר, ֶאֶלף ֵהם ִמּצַ י ַאּבָ ַרּבִ

תּוב ּכָ מֹו  (תהלים צא) ׁשֶ ָך ֶאֶלף, ּכְ ּדְ ִיּפֹל ִמּצִ
תּוב ּכָ ָכבֹוד  (שם קמט) ׁשֶ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ
ְגרֹוָנםְוגֹו', רוֹ  ְוגֹו', ַלֲעׂשֹות  ְממֹות ֵאל ּבִ

  

ב.   .480 ּכַ ב, ַמהּו לֹא ִיׁשְ ּכַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, לֹא ִיׁשְ ִרּבִ
ר ָנׁש  ד ּבַ ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּכַ א ּבְ ִאיהּו ָאִזיל  ֶאּלָ

ָמאֵריּה, ָלא ִפּקּוֵדי ּדְ ִכיב ַעל   (דף רי''א ע''ב)  ּבְ ׁשָ
ִרים ַוֲחֵמׁש,   ָקִטיל ֶאֶלף ּוְמָאה ְוֶעׂשְ ַעְרֵסיּה, ַעד ּדְ
א ָאַמר,   י ַאּבָ יּה. ִרּבִ ְרָיין ִעּמֵ ׁשַ ין, ּדְ יׁשִ ֵמִאיּנּון ַזְייִנין ּבִ

יב, ְכּתִ ָמאָלא, ּדִ ְסָטר ׂשְ (תהלים   ֶאֶלף ִאיּנּון ּדִ
יב,ִיפּ  צא)  ְכּתִ ָמה ּדִ ָך ֶאֶלף. ּכְ ּדְ (תהלים   ֹול ִמּצִ

(תהלים   ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְבָכבֹוד ְוגֹו',  קמט)
ְגרֹוָנם ְוגֹו', ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ְוגֹו',   קמט) רֹוְממֹות ֵאל ּבִ
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ב ְוגֹו', ְוֶזהּו  ּכַ תּוב לֹא ִיׁשְ ּכָ ְנָקָמה ְוגֹו'. ֶזהּו ׁשֶ
ט ְוגֹו'. ּפָ ֶהם ִמׁשְ  ַלֲעׂשֹות ּבָ

ב ְוגֹו' ְוָדא הּוא ַלֲעׂשֹות   ּכַ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב לֹא ִיׁשְ
ט   ּפָ ֶהם ִמׁשְ  ְוגֹו'.ּבָ

לֹׁש   .481 ֶנֶגד ׁשְ י ִחְזִקיָּה, ּכְ ָאַמר ַרּבִ
ה ֶאת ֲאתֹונֹו ְוִהְטִעיָנּה   ִהּכָ ָעִמים ׁשֶ ַהּפְ
ָעִמים.  לֹׁש ּפְ ָרֵאל ׁשָ ְרכּו ִיׂשְ ָפיו, ִהְתּבָ ְכׁשָ ּבִ
ָרֵאל   ְרכּו ִיׂשְ ֶנְגּדֹו ִהְתּבָ י ִחיָּיא ָאַמר, ּכְ ַרּבִ

ָר  עֹוִלים ִיׂשְ ָעִמים, ׁשֶ לֹׁש ּפְ ת ֵאל ְלֵהָראוֹ ׁשָ
דֹוׁש.  ֶלְך ַהּקָ  ִלְפֵני ַהּמֶ

  

הּוא   .481 ַלת ִזְמִנין ּדְ י ִחְזִקּיָה, ָלֳקְבֵלי ּתְ ָאַמר ִרּבִ
ְרכּון   ַחְרׁשֹוי, ִאְתּבָ ָמָחא ְלַאְתֵניּה, ְוַאְטִעין ָלּה ּבְ
יא ָאַמר, ָלֳקְבֵליה   י ִחּיָ ַלת ִזְמִנין. ִרּבִ ָרֵאל ּתְ ִיׂשְ

ָר  ְרכּון ִיׂשְ ַלת זִ ִאְתּבָ ָרֵאל  ֵאל ּתְ ִקין ִיׂשְ ַסּלְ ְמִנין, ּדְ
א.  יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ְרא   (במדבר כ''ג)  ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ַוּיַ

ַפַעם   ֵעיֵני ְיָי ְוגֹו', ְולֹא ָהַלְך ּכְ י טֹוב ּבְ ְלָעם ּכִ ּבִ
ים.   ים ְוגֹו'. ַמאי ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ּבְ

י יֹוֵסי,   ֵר ָאַמר ִרּבִ ָהֵני ּתְ ין ִזְמִנין ַקְדָמֵאי, ֲהָוה ָאִזיל  ּדְ
ָחָמא   יָון ּדְ ָרֵאל. ּכֵ ָכל ֲחָרׁשֹוי, ּוָבָעא ְלֵמיָלט ְלִיׂשְ ּבְ
ָאַמר ׁשּוב ֶאל   ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ְרעּוֵתיּה ְדקּוְדׁשָ
ַני. ִמּלּוָלא אֹוֲחָרא   ְעָיין ּבָ ָהא ִמּלּוָלְך ָלא ּבַ ָלק, ּדְ ּבָ

ין ֵמַהאי ּכֹ  ָמה ּדִ ַזּמִ ר. ּכֹה  ה, ּכְ ַדּבֵ יב ְוכֹה ּתְ ְכּתִ
ל   ְלָטא ַעל ּכָ ׁשַ ר, ּדְ ַדּבֵ . ּכֹה ּתְ ּתְ ר, ְוָלא ַאּנְ ַדּבֵ ּתְ
ָלא ַיְכִלין   ין, ּדְ יׁשִ ִזיִנין ּבִ ין ְוִקְסִמין ּוְ ִליִטין ַחְרׁשִ ׁשַ
הּו,   ָלא ּבְ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ֵדין ּבָ א ִלְבַני. ּכְ ְלַאְבָאׁשָ

יׁשָ  ֵעיָנא ּבִ  א. ּבְ
ֵעיֵני ה' ְוגֹו', ַויַּ  .482 י טֹוב ּבְ ְלָעם ּכִ ְרא ּבִ

ים  ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ְולֹא ָהַלְך ּכְ
י  ים? ָאַמר ַרּבִ ְוגֹו'. ַמה זֶּה ִלְקַראת ְנָחׁשִ
לּו ָהָיה   ֲעַמִים ָהִראׁשֹונֹות ַהּלָ ַהּפַ יֹוֵסי, ׁשֶ

ל אֶ  ָפיו ְוָרָצה ְלַקּלֵ ׁשָ ָכל ּכְ ת הֹוֵלְך ּבְ
ָרֵאל. רּוְך  ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ְרצֹון ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ

ּבּוֶריָך   ֲהֵרי ּדִ ָלק, ׁשֶ ָאַמר ׁשּוב ֶאל ּבָ הּוא ׁשֶ
ַני  ן ֵמַהּכֹה   -לֹא רֹוִצים ּבָ ּבּור ַאֵחר ְמזֻּמָ ּדִ

ר  ר. ּכֹה ְתַדּבֵ תּוב ְוכֹה ְתַדּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהזֹּאת, ּכְ
ר  - ה. ּכֹה ְתַדּבֵ ֹוֶלֶטת  -ְולֹא ַאּתָ ׁשּ ַעל ׁשֶ

ִפים ְוקֹוְסִמים ּוִמיִנים   ְ יִטים, ְמַכׁשּ ּלִ ַ ל ַהׁשּ ּכָ
ּלֹא ְיכֹוִלים ְלָהַרע ְלָבַני. ְוָאז ָרָצה  ָרִעים ׁשֶ

ַעִין ָרָעה.  ֶהם ּבְ ל ּבָ ּכֵ  ְלִהְסּתַ

  

הּו   .482 ל ּבְ ּכַ ד ִאְסּתָ ע ּכַ א ֲחֵזי, ַהאי ָרׁשָ ּתָ
ל  ּכַ ָרֵאל, ֲהָוה ִמְסּתָ ִיׂשְ ין ַיֲעקֹב  בְּ ּבְ ְרּגִ ֵרין ּדַ ין ּתְ ִאּלֵ

ַהאי   ַהאי אֹו ּבְ א לֹון, אֹו ּבְ ָרֵאל, ְלַאְבָאׁשָ ְוִיׂשְ
ָרֵאל   ן ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ן ּוִבְרּכָ ְרּכָ ל ּבִ ְך ּכָ ִגין ּכַ ֲחָרׁשֹוי, ּבְ ּבְ
ֶמה ָחָמא   י טֹוב ְוגֹו'. ּבַ ְלָעם ּכִ ְרא ּבִ ִריכּו. ַוּיַ ִאְתּבְ

ֲעָתא  ׁשַ י ּבְ ין  ּדְ   ָחָמא ּדִ יׁשִ א ְנִהיִרין, ִזיִנין ּבִ ַאְנֵפי ַמְלּכָ
ין ְוָכל ִקְסִמין ָלא   ִקּיּוַמְייהּו, ְוָכל ַחְרׁשִ ָלא ַקְייֵמי ּבְ

ְייהּו.  ַחְרׁשַ ָקאן ּבְ  ַסּלְ
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ל   .483 ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ע ֶזה ּכְ ּבֹא ּוְרֵאה, ָרׁשָ
י ְדָרגֹות   ּתֵ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ָרֵאל, ָהָיה ִמְסּתַ ִיׂשְ ֵאּלּו ּבְ

ָרֵאל  ַיעֲ   - ְלָהַרע ָלֶהם, אֹו ָבֶזה אֹו   -קֹב ְוִיׂשְ
ָרכֹות  ל ּבְ ְך ּכָ ְגַלל ּכָ ָפיו. ּבִ ְכׁשָ ָבֶזה ּבִ
ְרכּו. ַויְַּרא  ָרֵאל ִהְתּבָ ּוְבָרכֹות, ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ
ה ָרָאה? ָרָאה   ּמָ י טֹוב ְוגֹו'. ּבַ ְלָעם ּכִ ּבִ

ֶלְך ְמִאירוֹ  ֵני ַהּמֶ ּפְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ת, ִמיִנים  ׁשֶ
ִפים  ָר  ׁשָ ִקיּּוָמם, ְוָכל ַהּכְ ִעים לֹא עֹוְמִדים ּבְ

ֵפיֶהם.  ִכׁשְ ָסִמים לֹא עֹוִלים ּבְ  ְוָכל ַהּקְ

  

ר   .483 ּקָ ר. ַוּיֵ ּקָ ִתיב ַוּיִ ֵרי ְזַמֵני ּכְ ָהֵני ּתְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ְלָעם ְוגֹו'. ּוְכִתיב ְוכֹה   ר ְיָי ֶאל ּבִ ּקָ ֱאלִֹהים. ַוּיִ

ר. וְ  ַדּבֵ א כֵּ ּתְ ּתָ ַכח  ַהׁשְ ּתְ ָהא ָלא ִאׁשְ ָחָמא ּדְ יָון ּדְ
ַפַעם   ֵדין ְולֹא ָהַלְך ּכְ ִקין, ּכְ רּוְגָזא, ְוַחְרׁשֹוי ָלא ַסּלְ
ְרֵמיּה   ק ּגַ ּלָ ַאְפִריׁש ְוִאְסּתַ יָון ּדְ ַפַעם ְוגֹו'. ּכֵ ּבְ

אֵרי  ִאְתָערּוָתא   (ברוחא אחרא)  ֵמַחְרׁשֹוי, ׁשָ ּבְ
ָחא ְלִיׂשְ  ּבְ י ְיהּוָדה, ַמאי  ָרֵאל. ָאמַ ַאֲחָרא ְלׁשַ ר ִרּבִ

ָערּוָתא ָהָכא. ָאַמר ֵליּה, (רוח אלהים ולא רוח יי  ִאּתְ
ָמאָלא,   אלא) ׂשְ ְטָרא ּדִ רּוָחא ֲחָדא ִמּסִ ָערּוָתא ּדְ ִאּתְ

יֵליּה.  ין ּדִ חֹותֹוי ִאיּנּון ִזיִנין ְוָחָרׁשִ רּו ּתְ ִאְתְקׁשָ  ַההּוא ּדְ
ּתֵ  .484 ׁשְ ָעִמיּבֹא ּוְרֵאה, ּבִ ה י ַהּפְ ם ָהֵאּלֶ

ר ה' ֶאל  ּקָ ר ֱאלִֹהים. ַויִּ ּקָ ר; ַויִּ ּקָ תּוב ַויִּ ּכָ
יָון  ו, ּכֵ ר. ְוַעְכׁשָ ְלָעם ְוגֹו'. ְוָכתּוב ְוכֹה ְתַדּבֵ ּבִ
ָפיו לֹא  ֲהֵרי לֹא ִנְמָצא רֶֹגז ּוְכׁשָ ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ

יָון    -ָעלּו, ָאז   ַפַעם ְוגֹו'. ּכֵ ַפַעם ּבְ ְולֹא ָהַלְך ּכְ
ָפיו,  ִהְפִריד ְוהֶ שֶׁ  ׁשָ ֱעָלה ַעְצמֹו ִמּכְ

ִהְתעֹוְררּות ַאֶחֶרת   (ְּברּוַח ַאֶחֶרת) ִהְתִחיל ּבְ
י ְיהּוָדה,   - ָרֵאל. ָאַמר ַרּבִ ַח ֶאת ִיׂשְ ּבֵ ְלׁשַ

אן? ָאַמר לֹו, (רּוַח  ֵאיזֹו ִהְתעֹוְררּות ּכָ
ל   ֱא�ִהים ְולֹא רּוַח ה', ֶאָּלא) ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ

מֹ רּוַח ַאַחת  ד ׂשְ רּו ִמּצַ ְ ִהְתַקׁשּ אל, אֹותֹו ׁשֶ
ּלֹו. ּוִפים ׁשֶ יו אֹוָתם ִמיִנים ְוִכׁשּ  ַתְחּתָ

  

ֲאִפיּלּו   .484 י ֶאְלָעָזר, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּדְ ָאַמר ִרּבִ
א. ָאַמר   קּוְדׁשָ יּה רּוָחא ּדְ ְרָיא ּבֵ ַהאי ִזְמָנא ָלא ׁשַ

ִתיב וַ  י יֹוֵסי, ִאי ָהִכי, ָהא ּכְ ִהי ָעלָ ֵליּה ִרּבִ יו רּוַח  ּתְ
הּו   ִתיב ּבְ ֱאלִֹהים, ּוְבָכל ִאיּנּון ִזְמִנין ָאֲחָרִנין ָלא ּכְ

ִתיב  א ֲחֵזי, ּכְ (משלי   ָהִכי. ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא. ּתָ
ְקֵרי   כב) טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך, ְוָהא אּוְקמּוָה ַאל ּתִ

א ְיָבֵרְך. ּוִבְלָעם ֲהָוה ַרע ַעיִ  ָלא  ְיבֹוָרְך. ֶאּלָ ן, ּדְ
ְבָכל ֲאָתר  אִ  ָווֵתיּה, ּדִ ָעְלָמא ּכְ ַכח ַרע ַעִין ּבְ ּתְ ׁשְ

ָייא.  ֵעינֹוי, ֲהָוה ִמְתַלּטְ ל ּבְ ּכַ ֲהָוה ִמְסּתָ  ּדְ

ְך ָלַמְדנּו,  .485 י ֶאְלָעָזר, ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ְרָתה ּבֹו רּוַח   ַמן ַהזֶּה לֹא ׁשָ זְּ ֲאִפּלּו ּבַ ׁשֶ

י יֹוֵסי, ִאם כָּ ַהּקֶֹדׁש. ָאַמר לֹו  ְך, ֲהֵרי ַרּבִ
ִהי ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים, ּוְבָכל אֹוָתן  תּוב ַוּתְ ּכָ
ְך. ָאַמר  ֶהן ּכָ ָעִמים ֲאֵחרֹות לֹא ָכתּוב ּבָ ּפְ

תּוב ְך ֶזה. ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ (משלי  לֹו, ּכָ
ְרׁשּוָה, ַאל  כב) טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך, ַוֲהֵרי ּפֵ

ְקֵרי ְיֹבָרְך אֶ  א ְיָבֵרְך. ּוִבלְ ּתִ ָעם ָהָיה ַרע  ּלָ
מֹותֹו,   עֹוָלם ּכְ ּלֹא ִנְמָצא ַרע ַעִין ּבָ ַעִין, ׁשֶ
ֵעיָניו, ָהָיה   ל ּבְ ּכֵ ָהָיה ִמְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ל.  ִמְתַקּלֵ

  

ֵריּה   .485 ר ּבְ ַאְעּבַ א ָאְמרּו, ַהאי ַמאן ּדְ ְוַעל ּדָ
ֵפי ֵמֵעיָנא  ׁשּוָקא, ּוִמְסּתַ י סּוְדָרא ּבְ א, ֶיֱחּפֵ יׁשָ ַעל  ּבִ

ָטָאה   ּלְ א ְלׁשַ יׁשָ ָלא ָיִכיל ֵעיָנא ּבִ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ֵריׁשֵ
ָלא ָיִכיל   ְלָעם, ּדְ ָחָמא ּבִ יָון ּדְ ָעֵליּה. אּוף ָהָכא, ּכֵ
ָעא   ָרֵאל, ּבָ א ְלִיׂשְ ַחְרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי ְלַאְבָאׁשָ ּבְ

א,  יׁשָ ֵעיָנא ּבִ הּו ּבְ ל ּבְ ּכָ ְבָכל ֲאָתר  ְלִאְסּתַ ִגין ּדִ ּבְ
הֲ  ָייא.ּדְ ין, ֲהָוה ִמְתַלּטְ יׁשִ ֵעינֹוי ּבִ ל ּבְ ּכַ  ָוה ִמְסּתָ
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נֹו  .486 ֲעִביר ּבְ ּמַ ְוַעל ֶזה ָאְמרּו, ִמי ׁשֶ
ים סּוָדר ַעל   ּוק ּופֹוֵחד ֵמַעִין ָרָעה, ָיׂשִ ׁשּ ּבַ
לֹט ּבֹו.  ַעִין ָרָעה לֹא תּוַכל ִלׁשְ ֵדי ׁשֶ רֹאׁשֹו ּכְ

אן, ם ּכָ ָרָאה ִבְלָעם שֶׁ  ּגַ יָון ׁשֶ ּלֹא ָיכֹול ּכֵ
ָרֵאל, ָרָצה  יק ְלִיׂשְ ָפיו ּוִבְקָסָמיו ְלַהזִּ ְכׁשָ ּבִ
ָכל  ּבְ ְגַלל ׁשֶ ַעִין ָרָעה, ּבִ ֶהם ּבְ ל ּבָ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ֵעיָניו ָהָרעֹות, ָהָיה  ל ּבְ ּכֵ ָהָיה ִמְסּתַ ָמקֹום ׁשֶ
ֶנֶגד  ל. ּבֹא ּוְרֵאה ָמה ְרצֹונֹו ּכְ ִמְתַקּלֵ

תיִ  תּוב ַויָּׁשֶ ָרֵאל. ּכָ ָניו,   ׂשְ ר ּפָ ְדּבָ ֶאל ַהּמִ
ַתְרּגּומֹו: ָלֵעֶגל  (ְּכֶנֶגד ָהֵעֶגל) (ְוָׂשם ָּפָניו ּכְ

ְהֶיה לֹו ַצד ֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר) יִּ ֵדי ׁשֶ , ּכְ
 ִסיּּוַע ְלָהַרע ָלֶהם.

  

יֵליּה ַלֳקְבֵלהֹון   .486 א ֲחֵזי ַמה ְרעּוֵתיּה ּדִ ּתָ
ִתיב ַויָּ  ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ ָניו,  ּדְ ר ּפָ ְדּבָ ּת ֶאל ַהּמִ ׁשֶ

ַתְרּגּומֹו, לעגלא די עבדו  (ס''א לקבל עגלא) (ושוי ּכְ
ְיֵהא ֵליּה ְסַטר  ישראל במדברא אפוהי) ִגין ּדִ , ּבְ
א ְלהּו.  ִסּיּוָעא, ְלַאְבָאׁשָ

א ִבְלָעם  .487 ָ ׂשּ תּוב, ַויִּ ֵעת ְרֵאה ַמה ּכָ ּכָ
ָרֵאל. ָרצָ ֶאת  ה ֵעיָניו ַויְַּרא ֶאת ִיׂשְ

ָעה זֹו  ׁשָ ַעִין ָרָעה. ּבְ ֶהם ּבְ ל ּבָ ּכֵ ְלִהְסּתַ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ ִאְלָמֵלא ִהְקּדִ
לּות   ּכְ ִהְסּתַ ד אֹוָתם ּבְ ְרפּוָאה, ָהָיה ְמַאּבֵ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֵעיָניו. ְוֵאיזֹו ְרפּוָאה ָנַתן ַהּקָ

ָרֵאל  תּוב ְלִיׂשְ ּכָ ָעה? ֶזהּו ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ִהי ּבְ ַוּתְ
ָרֵאל  ִהי ָעָליו, ַעל ִיׂשְ ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים. ַוּתְ
ּפֹוֵרׂש סּוָדר ַעל רֹאׁש  ִמי ׁשֶ הּוא אֹוֵמר. ּכְ

לֹט ּבֹו ֵעינֹו. ּלֹא ִתׁשְ ֵדי ׁשֶ ינֹוק ּכְ  ַהּתִ

  

א   .487 ָ ׂשּ ִתיב, ַוּיִ א ָחֵמי ַמה ּכְ ּתָ ְלָעם ֶאת ֵעיָניו  ַהׁשְ ּבִ
ָרֵאל. בָּ  ְרא ֶאת ִיׂשְ ֵעיָנא  ַוּיַ הּו ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ

א   ים לֹון קּוְדׁשָ ַאְקּדִ ֲעָתא, ִאְלָמֵלא ּדְ יּה ׁשַ א. ּבֵ יׁשָ ּבִ
לּוָתא   ּכְ ִאְסּתַ ד לֹון ּבְ ִריְך הּוא ַאְסָווָתא, ֲהָוה ְמַאּבֵ ּבְ

ֵעינֹוי. ּוַמאי ַאְסָווָתא ָיַהב קוּ  ִריְך הּוא  ּדְ א ּבְ ְדׁשָ
עֲ  ַהִהיא ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִהי  ְלִיׂשְ יב ַוּתְ ְכּתִ א הּוא ּדִ ָתא. ּדָ

ָרֵאל ָקָאַמר.   ִהי ָעָליו, ַעל ִיׂשְ ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים. ַוּתְ
ִגין   ּנּוָקא, ּבְ ּיַ יּה ּדְ ָפִריׁש סּוְדָרא ַעל ֵריׁשֵ ַמאן ּדְ ּכְ

הּו ֵעינֹוי. לֹוט ּבְ ָלא ִיׁשְ  ּדְ
ִהְתִחיל ְוָאַמר, ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ָאז  .488

ל  ַיֲעקֹב.   ּכֵ רֹוֶצה ְלִהְסּתַ ל ִמי ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ַח  ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ א ּכְ ַעִין ָרָעה, לֹא ָיכֹול, ֶאּלָ ּבְ
ל  רֹוֶצה ְלַקּלֵ ָבר ׁשֶ ד ֶאת אֹותֹו ַהּדָ ּוְמַכּבֵ
ה טֹוב ּמָ ְרּכֹו? ָאַמר, ְראּו ּכַ ַעִין ָרָעה. ּוַמה ּדַ  ּבְ

לֹט ּבוֹ  ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ה ָנֶאה ֶזה! ּכְ ּמָ  ַעִין  ֶזה, ּכַ
אן ָאַמר, ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעקֹב,   ם ּכָ ָרָעה. ּגַ
ה   ּמָ ה ָנִאים ֵהם, ּכַ ּמָ ה ָיִפים ֵהם, ּכַ ּמָ ּכַ
ְנְטעּו ֵמֶהם, ּדֹוִמים ְלאֹוָתן  ּנִ ְנִטיעֹות ָיפֹות ׁשֶ

רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ַטע ַהּקָ ּנָ ַגן ֵעֶדן ְנִטיעֹות ׁשֶ ּוא ּבְ
ן ְוֵאּלוּ  ִטיעֹות   ֵאּלּו)(ׁשֶ  ָנאֹות. ִמי ִיּתֵ ַהּנְ

ֶהם. ּבָ ים ׁשֶ  ִנְמְצאּו ֵמאֹוָתם ֲעִניִּ

  

אֵרי ְוָאַמר, ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב.   .488 ֵדין ׁשָ ּכְ
א,   יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ָלא ּבְ ּכְ ָבֵעי ְלִאְסּתַ ל ַמאן ּדְ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ

ה,  ָלא ָיִכיל, ֶאלָּ  ח ְואֹוִקיר ְלַההּוא ִמּלָ ּבַ ד ְמׁשַ א ּכַ
בָ  א. ּוַמה ָאְרֵחיּה. ָאַמר,  ּדְ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ֵעי ְלַאְלְטָייא ּבְ

לֹוט   ִיׁשְ ִגין ּדְ א. ּבְ ָמה ָיָאה ּדָ א. ּכַ ָמה ָטָבא ּדָ ָחמּו ּכַ
א. אּוף ָהָכא ָאַמר, ַמה טֹבּו אֳֹהֶליָך   יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ּבֵ

ָמה ִאי ָמהַיֲעקֹב, ּכַ ִאיּנּון   (דף רי''ב ע''א)  ּנּון ָיָאן, ּכַ
ִאְתְנָטָען ִמַנְייהּו,  ׁשַ  יָרן ּדְ ּפִ ָמה ְנִטיָען ׁשַ יָרן, ּכַ ּפִ

ִריְך הּוא   א ּבְ ָנַטע קּוְדׁשָ ְמָיין ְלִאיּנּון ְנִטיִעין ּדְ ּדַ
ין ן, ְוִאּלֵ ֵעֶדן ָיָאָיין. ַמאן ִיּתֵ א ּדְ ִגְנּתָ ְנִטיָען   (נ''א דאלין)  ּבְ

ְבהּו. ִאׁשְ  ֵני, ּדִ ּכְ ָכחּו ֵמִאיּנּון ִמׁשְ  ּתְ
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ָהיּו לֹו  .489 ְלָיו ְוגֹו'. ְלָאָדם ׁשֶ ִיזַּל ַמִים ִמּדָ
ָיַדִים ָיפֹות ָנאֹות ְלַמְרֶאה. ָעַבר ָאָדם ֶאָחד 
אֹוָתן ָיַדִים,  ל ּבְ ּכֵ ַעל ַעִין ָהָרע, ִהְסּתַ ּבַ

ה ָיפֹות ֵהן, כַּ  ּמָ ַח. ָאַמר: ּכַ ּבֵ ה  ְוִהְתִחיל ְלׁשַ ּמָ
ְגְזרוּ  ּנִ עֹות ׁשֶ  ִמיִֹּפי ָנאֹות ֵהן, ְראּו ֶאְצּבָ

ן ָיַדִים ֵאּלּו  ְך ָאַמר: ִמי ִיּתֵ ֶעְליֹון! ַאַחר ּכָ
י ָכבֹוד  ין ֲאָבִנים ְיָקרֹות ּוִבְלבּוׁשֵ ֹורֹות ּבֵ ׁשּ ׁשֶ

ָמן ל ַאְרּגָ ֵביתֹו  (ְּבֵביֵתנּו ְוכּו' ַּבֵּתָבה ֶׁשּלֹו) ׁשֶ ּבְ
ׁש בָּ  ּמֵ ּתַ ּלֹו.ְלִהׁשְ ָבה ׁשֶ ּתֵ  ֶהן, ְוִיְהיּו ְגנּוזֹות ּבַ

  

ר ָנׁש   (במדבר כ''ד) .489 ָיו ְוגֹו'. ְלּבַ ּלְ ל ַמִים ִמּדָ ִיּזַ
ר   ר ַחד ּבַ יָרן, ָיָאן ְלֵמֱחֵזי. ַאְעּבָ ּפִ ֲהוֹו ֵליּה ְיָדן ׁשַ ּדַ
הּו,   ִאיּנּון ְיִדין, ָנִקיט ּבְ ל ּבְ ּכַ א, ִאְסּתָ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ָנׁש ּדְ

יָרן,  ּפִ ָמה ִאיּנּון ׁשַ ָחא, ָאַמר, ּכַ ּבְ אֵרי ְלׁשַ ָמה   ׁשָ ּכַ
ָאה.   ירּו ִעּלָ ּפִ ׁשַ ֵזָרה ּדְ ָען ִמּגְ ִאיּנּון ָיָאן, ָחמּו ֶאְצּבְ
ין ֲאָבִנין   ְרָיין ּבֵ ׁשַ ין ּדְ ן ְיִדין ִאּלֵ ְלָבַתר ָאַמר, ַמאן ִיּתֵ

ָווָנא  ַאְרּגְ י ְיָקר ּדְ ביתאי וכו'  (ס''א ב ַיִקיִרין, ּוִבְלבּוׁשֵ
א  בתיבותא דיליה) ׁשָ ּמְ ּתַ ֵביֵתיּה ְלִאׁשְ הּו, ְוֵיהֹון   ּבְ ּבְ

יֵליּה. ֵתיבּוָתא ּדִ ִניִזין ּבְ  ּגְ
ַח: ַמה ּטֹבּו  .490 ּבֵ ְלָעם, ִהְתִחיל ְלׁשַ ְך ּבִ ּכָ

ה ָנִאים ְוכּו'.  ּמָ ה ָיִפים, ּכַ ּמָ ֹאָהֶליָך, ְראּו ּכַ
לְ  ְך ָאַמר, ִיזַּל ַמִים ִמּדָ ָיו, לֹא ִתְמָצא ַאַחר ּכָ

ה, ִמחּוץ  ְנִטיָעה ָיָפה זֹו, ְנִטיַעת ַהּתֹוָר 
ים (ָּדְליֹו, ְּכלֹוַמר  ְלאֹוָתם ֲעִניִּ

ים,  (ִמְׁשְּכנֹות) ִמְסֵּכִנים) ַמִים ַרּבִ . ְוַזְרעֹו ּבְ
ה רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ל ְולֹא ִיְרּבֶ ּלֹא ִיְגּדַ  ׁשֶ

  

ָחא, מַ  .490 ּבְ ֵרי ְלׁשַ ְלָעם, ׁשָ ְך ּבִ ה ּטֹבּו אָֹהֶליָך,  ּכַ
ה יָ  ּמָ יָרן, ּכַ ּפִ ה ׁשְ ּמָ ל  ָחמּו ּכַ ָאן ְוכּו', ְלָבַתר ָאַמר ִיּזַ

א,   יָרא ּדָ ּפִ ח ְנִטיָעא ׁשַ ּכַ ּתְ ָיו, ָלא ִיׁשְ ּלְ ַמִים ִמּדָ
ִנין  אֹוַרְייָתא, ְלַבר ֵמִאיּנּון ַמְסּכְ (דליו,   ְנִטיָעא ּדְ

מַ (נ''א משכנין)  כלומר מסכנין)  ָלא  , ְוַזְרעֹו ּבְ ים, ּדְ ִים ַרּבִ
ק י רּוָחא ּדְ י ְוָלא ַיְרּבֵ א. ִיְסּגֵ  ּוְדׁשָ

ע!  .491 רּוְך הּוא: ָרׁשָ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ
ת  ִריׂשַ יק, ֲהֵרי ּפְ לֹא יּוְכלּו ֵעיֶניָך ְלַהזִּ
ַהּקֶֹדׁש ֲעֵליֶהם. ְוָאז ָאַמר: ֵאל מֹוִציאֹו 

ְצַרִים ְוגֹו', ֲהֵרי לֹא  ֵני ִמּמִ ל ּבְ ְיכֹוִלים ּכָ
ּקִ  ֲהֵרי ּכַֹח ּתַ יק ָלֶהם, ׁשֶ יף ֶעְליֹון ָהעֹוָלם ְלַהזִּ

ְצַרִים.  ֶהם, ּוִמיהּו? ֵאל מֹוִציאֹו ִמּמִ ָאחּוז ּבָ
ּלֹא  תֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו, ׁשֶ א ּכְ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
יט ָיָדיו ָעָליו ִמּתֹוְך  ן ָאָדם ְלהֹוׁשִ ָיכֹול ּבֶ

נִּ  ֶ ְבהֹו. ּוִמׁשּ ְך, ּגָ ְמָצא ִבְזִקיפּות ֶעְליֹוָנה ּכָ
יק  יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוגֹו', וְ  יָּכֹול ְלַהזִּ ֵאין ִמי ׁשֶ

 ָלֶהם. 

  

ע, ָלא   .491 ִריְך הּוא, ָרׁשָ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
א   קּוְדׁשָ ִריסּו ּדְ א, ָהא ּפְ ַיְכִלין ֵעיַנִיְך ְלַאְבָאׁשָ

ֵדין ָאַמר, ֵאל  ְצַרִים ְוגֹו', ָהא  ָעַלְייהּו, ּכְ מֹוִציאֹו ִמּמִ
ֵני ָעְלָמא ְלאַ  ל ּבְ ָהא  ָלא ַיְכִלין ּכָ א לֹון, ּדְ ְבָאׁשָ

הּו, ּוַמאי ִאיהּו. ֵאל   ָאה ָאִחיד ּבְ יָפא ִעּלָ ּקִ ֵחיָלא ּתַ
תֹוֲעפֹות ְרֵאם   א ּכְ ְצַרִים. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ מֹוִציאֹו ִמּמִ

יט  ר ָנׁש ְלאֹוׁשִ ָלא ָיִכיל ּבַ ְיֵדיּה ָעֵליּה, ִמּגֹו   לֹו, ּדְ
ְזִקיפּו ִעלָּ  ַכח ּבִ ּתְ ִאׁשְ ָאה ָהִכי, יֹאַכל  רּוֵמיּה. ּוִמּדְ

א לֹון.  ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ  ּגֹוִים ָצָריו ְוגֹו'. ְוֵלית ַמאן ּדְ

ּלֹא ָזקּוף, לֹא ְיכֹוִלים.  .492 ְזַמן ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּבִ
ַכב. לֹא פֹוֵחד, בִּ  ַרע ׁשָ תּוב ּכָ ּכָ ְגַלל ֶזהּו ׁשֶ

ֵהם   ׁשֶ ֲאִרי ּוְכָלִביא, ֲאִפּלּו ּכְ ְמָצא ִגּבֹור ּכַ ּנִ ׁשֶ
י ֲאִרי ּבֵ יֵניֶהם, ּכַ ַכב ּבֵ ים, ְוָכַרע ְוׁשָ ן ָהַעּמִ

ַדְרֵכי  ִנימּוֵסי ַהּתֹוָרה, ּבְ ֵצא ּבְ הּוא ִיּמָ
ְלטֹון  (ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן) ַהּתֹוָרה. ֵיׁש ָלֶהם ׁשִ

  

ָלא ָזִקיף, ָלא ַיְכִלין, ֲהָדא   .492 ִזְמָנא ּדְ ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ַכב ַרע ׁשָ ִגין  הּוא ִדְכִתיב ּכָ ִחיל, ּבְ . ָלא ּדָ

ֲאִרי ּוְכָלִביא, ֲאפִ  ר ּכַ יּבָ ַכח ּגִ ּתְ ִאׁשְ ד ִאיּנּון  ּדְ יּלּו ּכַ
ֲאִרי הּוא   יַנְייהּו, ּכַ ַכב ּבֵ יֵני ֲעְמַמָיא, ְוָכַרע ְוׁשָ ּבֵ

אֹוְרֵחי אֹוַרְייָתא. ִנמּוֵסי אֹוַרְייָתא, ּבְ ח ּבְ ּכַ ּתְ (ואף   ִיׁשְ
ֲאִפיּלּו  ׁשּוְלָטנּוָתא ִאית לְ  על פי כן) ָמאֵריהֹון, ּדְ הּו ּבְ
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ל מַ  ֲאִפּלּו ּכָ ִרּבֹוָנם ׁשֶ ְלֵכי ָהעֹוָלם לֹא ּבְ
ֹוֵכב ַעל   ׁשּ ׁשֶ ַאְרֵיה ֶזה ּכְ ַטְרּפֹו ַיַעְקרּו אֹותֹו, ּכְ

תּוב  ּכָ ּנּו. ֶזהּו ׁשֶ לֹא ְיכֹוִלים ַלֲהִקימֹו ִמּמֶ
ֲאִרי ְוגֹו'.  ַכב ּכַ ַרע ׁשָ  ּכָ

ָעְלָמא, ָלא ַיְעְקר  ל ַמְלַכּיָא ּדְ א  ּכָ ַאְרָיא ּדָ ּון ְלהּו. ּכְ
ָמא ֵליּה   ִכיב ַעל ַטְרֵפיּה, ָלא ַיְכִלין ְלַאּקָ ד ׁשָ ּכַ

ֲאִרי ְוגֹו'.  ַכב ּכַ ַרע ׁשָ יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכָ  ִמּנֵ

י ֶאְלָעָזר, לֹא ִנְמצָ  .493 א ָבעֹוָלם ָאַמר ַרּבִ
ֲהֵרי   ע, ׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ מֹו ּבִ יק ּכְ ָחָכם ְלַהזִּ

חִ  ּתְ ה ָהָיה ִנְמָצא ְבִמְצַרִים, ְוַעל ָידֹו  ּבַ ּלָ
ּלֹא  ָרֵאל ׁשֶ ר ַעל ִיׂשְ ְצִרים ֶקׁשֶ רּו ַהּמִ ָקׁשְ
ָאַמר,  ֵיְצאּו ֵמֲעבֹוָדָתם ְלעֹוָלִמים. ְוֶזהּו ׁשֶ

ֲהֵרי אֲ  יק ָלֶהם? ׁשֶ יִתי ָמה אּוַכל ְלַהזִּ ִני ָעׂשִ
ְצִרים ְלעֹוָלִמים,   ּלֹא ֵיְצאּו ֵמַעְבדּות ַהּמִ ׁשֶ

ְצַרִים,  ֲאבָ  ל ֵאל מֹוִציאֹו ִמּמִ
ם ִפים   (ְוֶנְגּדֹו) ְוֶנְגּדָ ְ לֹא ְיכֹוִלים ֲחָכִמים ּוְמַכׁשּ

ל ָהעֹוָלם.   ׁשֶ

  

ָעְלָמא   .493 ַכח ּבְ ּתְ י ֶאְלָעָזר, ָלא ִאׁשְ ָאַמר ִרּבִ
ָהא   יָעא, ּדְ ִבְלָעם ְרׁשִ א, ּכְ ים ְלַאְבָאׁשָ ַחּכִ

ִמְצַר  ַכח ּבְ ּתְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִאׁשְ ִים, ְוַעל ְידֹוי,  ּבְ
ָלא   ּוָרא, ּדְ ָרֵאל ִקׁשּ ִיׂשְ ירּו ִמְצָרֵאי ָעַלְייהּו ּדְ ְקׁשִ

קּון ֵמַעְבדּוְתהֹון ְלעָ  ָאַמר, ָמה  ִיּפְ ְלִמין. ְוָדא הּוא ּדְ
ָלא   ָהא ֲאָנא ֲעִביְדָנא ּדְ א ְלהּו, ּדְ ֵאיכּול ְלַאְבָאׁשָ

ִמְצָרֵאי ְלָעְלִמין, אֲ  קּון ֵמֲעִביָדָתא ּדְ ָבל ֵאל  ִיּפְ
ְצַרִים ּוָלֳקְבֵליהֹון ָלא   (נ''א ולקבליה) מֹוִציאֹו, ִמּמִ

ָעְלָמא.  ין ּדְ ִמין ַוֲחָרׁשִ  ַיְכִלין ַחּכִ
י   .494 י ְוגֹו'. ַרּבִ ה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעּמִ ְוַעּתָ

ַתח, יר ֶעֶבד   (דברים כג) ְיהּוָדה ּפָ לֹא ַתְסּגִ
ִקְרבְּ  ב ּבְ ָך ֵיׁשֵ ה ֶאל ֲאֹדָניו ְוגֹו' ִעּמְ ּמָ ָך. ּכַ

ה ֲחִביָבה   ּמָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה. ּכַ ֲחִביִבים ּדִ
ּמָ  רּוְך הּוא. ּכַ דֹוׁש ּבָ ה ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהּקָ

דֹוׁש  הֹוִריׁש אֹוָתּה ַהּקָ ֲחִביָבה ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ָרֵאל. ּבֹא ּוְרֵאה,  רּוְך הּוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבָ

ַמע  ְצַרִים, ׁשָ יְָּצאּו ִמּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְלָעם ּבְ ּבִ
ִרים   ָפיו ּוְקָסָמיו ְוָכל אֹוָתם ְקׁשָ ׁשָ ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ
ָרֵאל, ִהְתִחיל ְלָגֵרד ַעְצמוֹ   לֹא ָעלּו ְבִיׂשְ
ְך,   ְוִלְמרֹט רֹאׁשֹו. ָהַלְך ְלאֹוָתם ָהֵרי ַהחֹׁשֶ

ְרֶזל. ָלאֹות ּבַ ְלׁשְ יַע ִלְפֵני אֹוָתם ׁשַ  ְוִהּגִ

  

ה ִהְנִני הֹולֵ  (במדבר כ''ד)  .494 י  ְוַעּתָ י ְוגֹו' ִרּבִ ְך ְלַעּמִ
ַתח, יר ֶעֶבד ֶאל   (דברים כג) ְיהּוָדה ּפָ לֹא ַתְסּגִ

ב  ָך ֵיׁשֵ י  ֲאדֹוָניו ְוגֹו' ִעּמְ ָמה ֲחִביִבין ִמּלֵ ָך. ּכַ ִקְרּבְ ּבְ
א   י קּוְדׁשָ ָמה ֲחִביָבה אֹוַרְייָתא ַקּמֵ אֹוַרְייָתא. ּכַ ּדְ

ָמה ֲחִביָבה אֹוַרְייָתא, ּדְ  ִריְך הּוא. ּכַ אֹוִרית ָלּה  ּבְ
א ֲחֵזי,   ָרֵאל. ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ִריְך הּוא ִלּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ְצָרִים.  י ַנְפקּו ִמּמִ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ָהא   ּבְ ְלָעם ּדְ ַמע ּבִ ׁשְ
הּו   ִרין, ָלא ְסִליקּו ּבְ ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי, ְוָכל ִאיּנּון ִקׁשְ

ְרֵמיּה, ּוְלֵמיַר  אֵרי ְלַגְרָרא ּגַ ָרֵאל, ׁשָ ִיׂשְ יּה.  ּבְ ט ֵריׁשֵ
י ִאיּנּון   ָאַזל ְלִאיּנּון טּוֵרי ֲחׁשֹוָכא, ּוָמָטא ְלַגּבֵ

ַפְרְזָלא.  ָלֵאי ּדְ ְלׁשְ  ׁשַ
יַע ֲאֵליֶהם. וְ  .495 ּגִ ּמַ ֶרְך ִמי ׁשֶ ָכְך הּוא ּדֶ

רֹאׁש ֶהָהִרים, רֹוֶאה  ְכָנס ָהָאָדם ּבְ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
לּוי עֵ  ְקָרא ּגְ ּנִ יַנִים, אֹותֹו ֲעָזֵא''ל, אֹותֹו ׁשֶ

ִמיָּד אֹוֵמר ַלֲעָז''א. ָאז נֹוְתִנים קֹול, 
דֹוִלים   ים ּגְ ִסים ֲאֵליֶהם ְנָחׁשִ ּנְ ּוִמְתּכַ

ּבֹוֲעִר  ים ְוסֹוְבִבים אֹוָתם. ׁשֹוְלִחים ַחיָּה  ׁשֶ
ִמין ָחתּול  ה מּול ָהָאָדם, ְוָלַמְדנּו, ּכְ ְקַטּנָ

ֵני ְזָנבוֹ  ָחׁש, ּוׁשְ רֹאׁש ַהּנָ ּה ּכְ ת  ִהיא, ְורֹאׁשָ

  

יָון   .495 ְייהּו, ּכֵ ּבַ ָמֵטי ּגַ ַמאן ּדְ ְוַכְך הּוא ָאְרָחא ּדְ
י טּוַרּיָא, ָחֵמי ֵליּה ֲעָזֵא''ל,  ּדְ  ֵריׁשֵ ר ָנׁש ּבְ ָעאל ּבַ

ד ָאַמר  לּוי ֵעיַנִים. ִמּיַ ִאְקֵרי ּגְ ֵדין  ַההּוא ּדְ ַלֲעָז''א, ּכְ
ְייהּו ִחְוָיין ַרְבְרֵבי   ּבַ ין ּגַ ׁשִ ּנְ ָיֲהִבין ָקָלא, ּוִמְתּכַ

ֵרי אֹוִניְמָתא ְזעֵ  ּדְ ְמתֹוְקָדן, ְוַסֲחִרין לֹון. ְמׁשַ א  ּדִ יְרּתָ
ִמין ׁשּוְנָרא, ִהיא,   ר ָנׁש, ְוָתָנא, ּכְ ּבַ ָלֳקְבֵליּה ּדְ

ִחְוָייא, ּוְתֵרין  א ּדְ ֵריׁשָ ּה ּכְ ּה, ִויָדָהא   ְוֵריׁשֵ ַזְנִבין ּבָ
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רֹוֶאה  ן ָאָדם ׁשֶ ָלּה, ְוָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה ְקַטּנֹות. ּבֶ
ה ָפָניו, ְוהּוא ֵמִביא ְקטֶֹרת  אֹוָתּה, ְמַכּסֶ
ָפֶניָה,  ְרְנגֹול ָלָבן, זֹוֵרק ּבְ ֵרַפת ּתַ ְ ַאַחת ִמׂשּ

ָאה ִעּמֹו.  ְוִהיא ּבָ

י ַאְנּפֹוי, ְוהּוא   ָחֵמי ָלּה, ָחּפֵ ר ָנׁש ּדְ ְוַרְגָלָהא ְזִעיִרין. ּבַ
ַתְרנְ  א, ֵמאֹוִקידּו ּדְ וָרא,  ַמְייֵתי ַחד ַקטּוְרּתָ גֹוָלא ִחּוָ

יּה.  ָהא ְוִהיא ָאְתָית ִעּמֵ ַאְנּפָ ֵדי ּבְ  ׁשָ

ָלאֹות,   .496 ְלׁשְ ַ יַע ְלרֹאׁש ַהׁשּ ּגִ ּמַ ַעד ׁשֶ
ְרַקע  ּקַ ָלאֹות ָנעּוץ ּבַ ְלׁשְ ַ ְואֹותֹו רֹאׁש ַהׁשּ
הֹום ַעּמּוד ֶאָחד  ּתְ ם ּבַ הֹום. ְוׁשָ יַע ַעד ַהּתְ ּוַמּגִ

ְחּת  הֹום ַהּתַ ּתְ עּוץ ּבַ ּנָ ֹוָנה, ּוְבאֹותֹו ַעּמּוד ׁשֶ
גִּ  ּמַ ׁשֶ ָלאֹות. ּכְ ְלׁשְ ַ יַע ָהָאָדם  ָקׁשּור רֹאׁש ַהׁשּ

לֹׁש  ּה ׁשָ ה ּבָ ָלאֹות, ַמּכֶ ְלׁשְ ַ ְלרֹאׁש ַהׁשּ
ָעִמים, ְוֵהם קֹוְרִאים לֹו, ְוָאז ּכֹוֵרַע  ּפְ
יו, ְוהֹוֵלְך ְואֹוֵטם ֵעיָניו  ְרּכָ ֲחֶוה ַעל ּבִ ּתַ ּוִמׁשְ

יַע אֲ  ּגִ ּמַ ב ִלְפֵניֶהם, ְוָכל ַעד ׁשֶ ֵליֶהם. ָאז יֹוׁשֵ
ים סֹוְבִבים אֹותוֹ  ד  אֹוָתם ְנָחׁשִ ד ֶזה ּוִמּצַ ִמּצַ

ֲעֵזַע   ֶזה. ּפֹוֵתַח ֵעיָניו ְורֹוֶאה אֹוָתם, ִמְזּדַ
ם.  ֶנְגּדָ ֲחֶוה ּכְ ּתַ ָניו ּוִמׁשְ  ְונֹוֵפל ַעל ּפָ

  

ָלֵאי, ְוַההִ  .496 ְלׁשְ ׁשַ א ּדְ י ֵריׁשָ ָמֵטי ְלַגּבֵ יא  ַעד ּדְ
ַאְרָעא, ּוָמֵטי ַעד   ָלֵאי, ָנִעיץ ּבְ ְלׁשְ ׁשַ א ּדְ ֵריׁשָ

הֹוָמא.  ְתהֹוָמא. ַחד ָסִמיְך, ְוהּוא ָנִעיץ  ּתְ ן ּבִ ְוַתּמָ
א   ר ֵריׁשָ ָאה, ּוְבַההּוא ָסִמיְך ִאְתְקׁשַ ּתָ ְתהֹוָמא ּתַ ּבִ
ָלָאה,   ְלׁשְ ׁשַ א ּדְ ר ָנׁש ְלֵריׁשָ ד ָמֵטי ּבַ ָלֵאי. ּכַ ְלׁשְ ׁשַ ּדְ

ַטׁש  ַרע  ּבָ ֵדין ּכָ ּה ג' ִזְמִנין, ְוִאיּנּון ָקָראן ֵליּה, ּכְ ּבָ
ָמֵטי   ְוָסִגיד ַעל  ְרּכֹוי, ְוָאִזיל ְוָאִטים ֵעינֹוי, ַעד ּדְ ּבִ

ְייהּו, ְוָכל ִאיּנּון ִחְוָיין ָסֲחִרין   ֵדין ָיִתיב ַקּמַ ְייהּו. ּכְ ּבַ ּגַ
ַתח ֵעינֹוי, וְ  ָחֵמי  ֵליּה ֵמַהאי ִסְטָרא ּוֵמַהאי ִסְטָרא. ּפָ
ְעָזע, ְוָנַפל ַעל ַאְנּפֹוי, ְוָסִגיד ָלֳקְבַלְייהוּ   . לֹון, ִאְזּדַ

ִפים   .497 ׁשָ ִדים אֹותֹו ּכְ ְך ְמַלּמְ ַאַחר ּכָ
ים יֹום.   ִ ב ִלְפֵניֶהם ֲחִמׁשּ ּוְקָסִמים, ְויֹוׁשֵ
ַמן ָלֶלֶכת ְלַדְרּכֹו, אֹוָתּה ַהַחיָּה   יַע ַהזְּ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ים הֹוְלִכים ְלָפָניו ַעד   ְוָכל אֹוָתם ְנָחׁשִ
ּקִ  ְך ּתַ ין אֹותֹו ֹחׁשֶ יֹּוֵצא ֵמֶהָהִרים ּבֵ  יף. ׁשֶ

  

ין ְוִקְסִמין, ְוָיִתיב   .497 ְלָבַתר אֹוְלִפין ֵליּה ֲחָרׁשִ
ְייהוּ  ּבַ ד ָמָטא ִזְמָנא   (דף רי''ב ע''ב)  ּגַ נ' יֹוִמין. ּכַ

ִחְוָיין,    ְלֵמיַהְך ְלָאְרֵחיּה, ַהִהיא אֹוִניְמָתא, ְוָכל ִאיּנּון 
ין ַההוּ  יא, ּבֵ ָנִפיק ִמן טּוַרּיָ יּה, ַעד ּדְ א  ַאְזִלין ַקּמֵ

יָפא.  ּקִ  ֲחׁשֹוָכא ּתַ
יַע ִלְפֵניֶהם, הֹוִדיַע   .498 ִהּגִ ׁשֶ ּוִבְלָעם, ּכְ

ם.   ָהִרים ִעּמָ יר ַעְצמֹו ּבֶ ָבר, ְוִהְסּגִ ָלֶהם ּדָ
יב אֹוָתם  ְוָרָצה ְלַקְטֵרג ֲעֵליֶהם ְלָהׁשִ

ל  ְלִמְצַרִים, ְלּבֵ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ל ָחְכַמת ָהעֹוָלם וְ  ּוֵפי ְוִקְלֵקל ּכָ ׁשּ ָכל ּכִ

ּלֹא יּוְכלּו ִלְקַרב ֲאֵליֶהם.   ָהעֹוָלם ׁשֶ

  

ה,   .498 ְייהּו, אֹוַדע לֹון ִמּלָ ּבַ ד ָמָטא ּגַ ּוִבְלָעם ּכַ
הֹון. ּוָבָעא ְלַקְטְר  טּוַרָייא ִעּמְ ְרֵמיּה ּבְ ר ּגַ ָגא  ְוַאְסּגַ

ִריְך הּוא   א ּבְ לֹון, ְלָאָתָבא לֹון ְלִמְצַרִים. ְוקּוְדׁשָ
ין   ָעְלָמא, ְוָכל ֲחָרׁשִ ל ָחְכְמָתא ּדְ ל ְוִקְלֵקל ּכָ ְלּבֵ ּבִ

ֲהַדְייהּו. ָלא ָיִכילּו ְלָקְרָבא ּבַ ָעְלָמא, ּדְ  ּדְ

ָרָאה ִבְלָעם   .499 יָון ׁשֶ ֵעת, ּכֵ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהזִּ  ָרֵאל, ֶהֱחִזיר ַעְצמֹו, ׁשֶ יק ְלִיׂשְ

ָלק, ַמה  ּנּו ְוִהְמִליְך ֶאת ּבָ ּלֹא ָרָצה ִמּמֶ ֶ ׁשּ
אֹוָתן  יק ָלֶהם. ַוֲעָצתֹו ָהְיָתה ּבְ ֵדי ְלַהזִּ ּכְ
ָאַמר  ֵהן ָיפֹות, ְוִאְלָמֵלא ׁשֶ ְנֵקבֹות ִמְדָין ׁשֶ
ה  תּוב ֵהן ֵהּנָ ּכָ ה, לֹא ָהִייִתי יֹוֵדַע, ׁשֶ לֹו ֹמׁשֶ

ְלָעם. ָהיּו  ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ  ִלְבֵני ִיׂשְ

  

ּתָ  .499 א ֲחֵזי, ַהׁשְ ָלא ָיִכיל  ּתָ ְלָעם ּדְ ָחָמא ּבִ יָון ּדְ א ּכֵ
ְרֵמיּה, ְוַאְמִליְך ֵליּה   ר ּגַ ָרֵאל, ַאְהּדָ א ְלִיׂשְ ְלַאְבָאׁשָ
א לֹון.   ִגין ְלַאְבָאׁשָ ָעא ִמֵניּה, ּבְ ָלא ּבָ ְלָבָלק, ַמה ּדְ

יֵליּה הֲ  ִאיּנּון  ְוֵעיָטא ּדִ ִמְדָין ּדְ ִאיּנּון נּוְקֵבי ּדְ ָוה ּבְ
יָרן, ְואִ  ּפִ ה, ָלא ֲהִויָנא  ׁשָ ְלָמֵלא ְדֲאַמר ֵליּה מֹׁשֶ
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יב, ְכּתִ ה ָהיּו ִלְבֵני   (במדבר לא)  ָיַדע, ּדִ ֵהן ֵהּנָ
ְלָעם. ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ  ִיׂשְ

רּוְך הּוא  .500 דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֲעָצְתָך. ֶמה  ֲעָצתֹו, ָאַמר: אי ִיּפֹל ּבַ ֲהֵרי ַוּדַ

ִפים,   ׁשָ ל ַהּכְ ֹוֵלט ַעל ּכָ ׁשּ ה? אֹותֹו ּכַֹח ׁשֶ ָעׂשָ
ֶהְרָאה לֹו סֹוף ַהּכֹל, ְוִכי ֵיׁש ָלֶהם ְרׁשּות  
י ִיְצָחק, ַעִין ָרָאה,  ִלְזַמן ָרחֹוק. ָאַמר ַרּבִ

עֹוֵמד ָעָליו, ַוֲהֵרי  ּוְד  ָבִרים ֶנֶאְמרּו ֵמאֹותֹו ׁשֶ
ְר  יֵּׁש לֹו ּפֵ לֹו ַויֹּאַמר. ִמי ׁשֶ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ׁשּוָה. ַויִּ

מּו  ּלֹא ִיְתַקיְּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַעם? ּבִ לֹוַמר. ָמה ַהּטַ
ָרצֹון ֶעְליֹון, ְבֵרי ֹגַעל ּבְ (ּוִבְׁשִביל ֶׁשִּיְתַקְּימּו  ּדִ

ּתֹוָרה.  ְדָבִרים ֶׁשְּלַמְעָלה) ַדַעת ֶעְליֹוָנה ּבַ  ּבְ

  

ָחָמא   .500 יָון ּדְ יֵליּה,  ּכֵ ִריְך הּוא ֵעיָטא ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ
ִעיֵטְך ִיּפֹול. ַמה ָעֵבד,   ְרָמְך ּבְ אי ּגַ ָאַמר, ָהא ַוּדַ
ין, ַאְחֵמי ֵליּה   ל ֲחָרׁשִ ָשַלט ַעל ּכָ ַההּוא ֵחיָלא ּדְ
א. ְוִכי ִאית ְלהּו ְרׁשּוָתא ִלְזַמן ָרִחיק.   כֹּלָ סֹוָפא ּדְ

י ִיְצחָ  ין ִאְתָמרּו ֵמַההּוא  ק, ֵעיָנא ָחָמא,  ָאַמר ִרּבִ ּוִמּלִ
לֹו ַוּיֹאַמר.   א ְמׁשָ ָ ׂשּ ָקִאים ָעֵליּה, ְוָהא אּוְקמּוָה. ַוּיִ ּדְ
ָלא   ִגין ּדְ ִאית ֵליּה ְלֵמיַמר. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ַמאן ּדְ

ָאה,  ְרעּוָתא ִעּלָ ָגְעָלא, ּבִ ין ּדְ ימּון ִמּלִ (ס''א ובגין   ִיְתַקּיְ
ַדְעּתָ  דלעילא) דיתקיימון מלין  אֹוַרְייָתא.ּבְ ָאה ּבְ  א ִעּלָ

ָבִרים ֵאּלּו  .501 ֲהֵרי ּדְ ה, ׁשֶ ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ
מּו ְבאֹותֹו ְזַמן, ּוֵמֶהם ְלַאַחר  - ֵמֶהם ִהְתַקיְּ

ִנינּו,   יַח. ׁשָ ׁשִ ְזַמן ֶמֶלְך ַהּמָ ְזַמן, ּוֵמֶהם ּבִ
רּוְך הּוא ִלְבנֹות ֶאת  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ

ַלִים ּולְ יְ  ַהְראֹות ּכֹוָכב ֶאָחד ָקבּוַע נֹוֵצץ רּוׁשָ
ְבִעים רּוחֹות ְמִאירֹות  ְבִעים ָרִצים, ּוְבׁשִ ׁשִ ּבְ
ְבִעים   ְלעּו בֹו ׁשִ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע, ְוִיּבָ ּנּו ּבְ ִמּמֶ
ּכֹוָכִבים ֲאֵחִרים, ִויֵהא ֵמִאיר ְולֹוֵהט 

ְבִעים יֹום.   ׁשִ

  

ה, ּדְ ֶאְרֶאּנוּ  (במדבר כ''ד) .501 ין   ְולֹא ַעּתָ ָהא ִמּלִ
ְייהּו   ַההּוא ִזְמָנא, ּוִמּנַ ימּו ּבְ ְייהּו ִאְתָקּיָ ין ִמּנַ ִאּלֵ

יָחא. א ְמׁשִ ַמְלּכָ ִזְמָנא ּדְ ְייהּו ּבְ (מה  ְלָבַתר, ּוִמּנַ
ָנן,   שחסר כאן תמצא בזוהר חדש דף ס''ח ע''א עי''ש) ּתְ

ִריְך הּוא   א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַלם, ּוְלַאחְ ַזּמִ ָזָאה  ְלִמְבֵני ְירּוׁשָ
ע' ָרֲהִטין, ּוְבע' ִזיִקין   ָצא ּבְ ַחד ּכָֹכָבא ְקִביָעא, ְמַנּצְ
יּה ע'   ֲאלּון ּבֵ ּתָ ֶאְמָצעּות ְרִקיַע, ְוִיׁשְ יּה ּבְ ַנֲהִרין ִמּנֵ

 ּכָֹכִבין ַאֲחָרִנין, ִויֵהא ָנִהיר ְוָלִהיט ע' יֹוִמין. 
י יֵ  .502 ִ ׁשּ ִ כ''ה ַלחֶֹדׁש  ּוַביֹּום ַהׁשּ ָרֶאה ּבְ
 ִ ִביִעי ְלסֹוף ַהׁשּ ְ יֹּום ַהׁשּ ּנֵס ּבַ י, ְוִיְתּכַ ִ ׁשּ

ְבִעים יֹום. יֹום ִראׁשֹון ֵיָרֶאה  ׁשִ
ִעיר לּו  (ַאַחת) ּבְ ל רֹוָמא, ְואֹותֹו יֹום ִיּפְ ׁשֶ

ל  לֹׁש חֹומֹות ֶעְליֹונֹות ֵמאֹוָתּה ִעיר ׁשֶ ׁשָ
דֹול ִיּפֹל, ְושַׁ  יט אֹוָתּה ָהִעיר  רֹוִמי, ְוֵהיָכל ּגָ ּלִ

ט אֹותֹו ּכֹוָכב ְלֵהָראֹות ָימּות. אָ  ֵ ׁשּ ז ִיְתּפַ
עֹוָלם, ּוְבאֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוְררּו ְקָרבֹות  ּבָ
ָעה ְצָדִדים,  עֹוָלם ְלָכל ַאְרּבָ ֲחָזִקים ּבָ

ֵצא ֵביֵניֶהם.  ֶוֱאמּוָנה לֹא ִתּמָ

  

כ''ה יֹוִמ  .502 ִתיָתָאה, ִיְתֲחֵזי ּבְ ין ְלַיְרָחא  ּוְביֹוָמא ׁשְ
יָתָאה, וְ  ּתִ ִביָעָאה, ְלסֹוף ע'  ׁשְ יֹוָמא ׁשְ ִניׁש ּבְ ִיְתּכְ

א  ַקְרּתָ רֹוָמא.   (חדא)  יֹוִמין, יֹוָמא ַקְדָמָאה ִיְתֲחֵזי ּבְ ּדְ
א   ִאין ֵמַהִהיא ַקְרּתָ לּון ג' ׁשּוִרין ִעּלָ ְוַההּוא יֹוָמא ִיְנּפְ

רֹוִמי, ְוֵהיָכָלא ַרְבְרָבא ִיְנּפֹול, ְוׁשַ  ַהִהיא  ּדְ יָטא ּדְ ּלִ
א יְ  ט ַההּוא ּכָֹכָבא  ַקְרּתָ ַ ׁשּ ֵדין ִיְתּפָ מּות. ּכְ

ֲערּון ְקָרִבין   ָעְלָמא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִיּתְ ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ
ָעְלָמא, ְלָכל ד' ִסְטִרין, ּוְמֵהיְמנּוָתא ָלא   יִפין ּבְ ּקִ ּתַ

יַנְייהּו.  ח ּבֵ ּכַ ּתְ  ִיׁשְ
יִָּאיר אֹותֹו  .503 ׁשֶ ּוְבֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ּכְ

ֶאְמַצע ָהָרִקיַע, ָיקּום ֶמֶלְך ֶאָחד ּכֹוָכב  ּבְ
ל  ֶאה רּוחֹו ַעל ּכָ עֹוָלם, ְוִתְתּגָ דֹול ְוׁשֹוֵלט ּבָ ּגָ

  
ְנִהיר ַההּוא ּכָֹכָבא,  ּוְבֶאְמָצעּות עָ  .503 ד ִיּתְ ְלָמא, ּכַ

ֶאְמצָ  ִליט  ּבְ א ַחד ַרב ְוׁשָ עּות ְרִקיָעא. ְיקּום ַמְלּכָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Korach – Draft – unedited- not for publishing 

215 DailyZohar.com  
 

ֵני  ׁשְ ָלִכים, ִויעֹוֵרר ְקָרבֹות ּבִ ָאר ַהּמְ ׁשְ
ר ֲעֵליֶהם.  ּבֵ  ְצָדִדים ְוִיְתּגַ

ַער   ל ַמְלִכין, ְוִיּתְ ֶאה רּוֵחיּה ַעל ּכָ ַעְלָמא, ְוִיְתּגָ ּבְ
ר ָעַלְייהּו.  ּבָ ְתֵרין ִסְטִרין, ְוִיְתּגַ  ְקָרִבין ּבִ

ֵרא .504 ּבָ יִּ ַהּכֹוָכב,  ַּכֶּסה)(ֶׁשִּיְת  ּוַביֹּום ׁשֶ
דוֹ  ֲעַזע ָהָאֶרץ ַהּקְ ְזּדַ ה  ּתִ ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ ה ַאְרּבָ ׁשָ

ית   ּבֹו ָהָיה ּבֵ קֹום ׁשֶ ִמיִלים ְסִביב ַהּמָ
ַחת  ה ְמָעָרה ַאַחת ִמּתַ ּלֶ ׁש, ְוִתְתּגַ ְקּדָ ַהּמִ
ֵצא ֵאׁש ֲחָזָקה  ְרַקע. ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ּתֵ ַהּקַ

רֹף ֶאת ָהעֹוָלם. ּוֵמא ל  ִלׂשְ ֹוָתּה ְמָעָרה ִיְגּדַ
דֹול  (ָעָנף) עֹוף ָכל ֶאָחד ּגָ לֹט ּבְ ׁשְ יִּ ֶעְליֹון ׁשֶ

ים  ְלכּות. ּוְקדֹוׁשִ ֵתן ַהּמַ ּנָ ָהעֹוָלם, ְולֹו ּתִ
ה ֶמֶלְך   ּלֶ סּו ֵאָליו, ְוָאז ִיְתּגַ ּנְ ֶעְליֹוִנים ִיְתּכַ
ְלכּות.  ֵתן ַהּמַ ּנָ ָכל ָהעֹוָלם, ְולֹו ּתִ יַח ּבְ ׁשִ  ַהּמָ

  

ֵרי  .504 ִיְתּבְ ְעַזע  ּכָֹכָבא, יִ  (ס''א דיתכסי)  ּוְביֹוָמא ּדְ ְזּדַ
י   ֲהָוה ּבֵ ין, ַסֲחָרֵניּה ֲאָתר ּדְ א מ''ה ִמיּלִ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ
ֵלי.   חֹות ַאְרָעא ִיְתּגְ א ֲחָדא ִמן ּתְ א. ּוְמַעְרּתָ ׁשָ ַמְקּדְ
יָפא ְלאֹוְקָדא  ּקִ א ּתַ ָ א ִיּפּוק ֶאׁשּ   ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ

י ַחד עֹוָפא  א ִיְסּגֵ א  (ס''  ָעְלָמא. ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ
ָכל ָעְלָמא,  ענפא) לֹוט ּבְ ִיׁשְ ָאה, ּדְ , ַרְבְרָבא ִעּלָ

ׁשּון   ּנְ י ֶעְליֹוִנין ִיְתּכַ יׁשֵ ְוֵליּה ִאְתְיִהב ַמְלכּוָתא. ְוַקּדִ
ָכל ָעְלָמא,   יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ יּה. ּוְכֵדין ִיְתּגְ ּבֵ ּגַ

 ּה ִאְתְיִהיב ַמְלכּוָתא.ְוֵלי 
שָׁ  .505 ה, ִיְהיּו ּוְבֵני ָהעֹוָלם, ּבְ ּלֶ ְתּגַ יִּ ָעה ׁשֶ

ל   ָצָרה ַאַחר ָצָרה, ְוׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ִנְמָצִאים ּבְ
יַח   ׁשִ רּו, ָאז ִיְתעֹוֵרר רּוַח ַהּמָ ּבְ ָרֵאל ִיְתּגַ ִיׂשְ
ָעה, ְוָכל ֶאֶרץ   ֲעֵליֶהם ְוַיְכִרית ֶלֱאדֹום ָהְרׁשָ
ָרֵאל  תּוב, ְוִיׂשְ ֵאׁש. ָאז ּכָ רֹף ּבָ ִעיר ִיׂשְ ׂשֵ

ה ָחיִ  ה  עֹׂשֶ תּוב, ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ ּכָ ל. ֶזהּו ׁשֶ
ל  ִעיר ֹאְיָביו. אֹוְיָביו ׁשֶ ה ׂשֵ ְוָהָיה ְיֵרׁשָ

ָרֵאל. ְוָאז  ַמן  -ִיׂשְ ה ָחִיל. ּוַבזְּ ָרֵאל עֹׂשֶ ְוִיׂשְ
רּוְך הּוא לַ  דֹוׁש ּבָ ל ַההּוא ָיִקים ַהּקָ ִתים ׁשֶ ּמֵ

ֶות. ֶזה  ח ֵמֶהם ַהּמָ ּכַ ּתַ ַעּמֹו ְוִיׁשְ
כָּ  ה ָחִיל.  (תהלים קיח) תּובׁשֶ ְיִמין ה' עֹׂשָ

י ֶאְחֶיה. ְוָכתּוב (עובדיה  לֹא ָאמּות ּכִ
ִעים ְוגֹו'. ְוָאז א) ְוָהָיה  (זכריה יד) ְוָעלּו מֹוׁשִ

 ה' ְלֶמֶלְך.

  

ִיְתגְּ  .505 ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִחין  ּוְבֵני ָעְלָמא ּבְ ּכְ ּתַ ֵלי, ֵיהֹון ִמׁשְ
א. ְושַׂ  ַתר ַעְקּתָ א ּבָ ַעְקּתָ ָרֵאל  ּבְ ִיׂשְ ְנֵאיהֹון ּדְ

יָחא ָעַלְייהּו,   ְמׁשִ ַער רּוָחא ּדִ ֵדין ִיּתְ רּון, ּכְ ִיְתַגּבְ
שִעיר יֹוִקיד   יָבא, ְוָכל ַאְרָעא ּדְ יֵצי ֶלֱאדֹום ַחּיָ ִויׁשֵ

ָרֵאל ע  ִתיב, ְוִיׂשְ ֵדין ּכְ נּוָרא. ּכְ ה ָחִיל. ֲהָדא  ּבְ ֹוׂשֶ
ה ְוהָ  ִעיר  הּוא ִדְכִתיב, ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ ה ׂשֵ ָיה ְיֵרׁשָ

ה   ָרֵאל עֹוׂשֶ ָרֵאל. ּוְכֵדין ְוִיׂשְ ִיׂשְ אֹוְיָביו. אֹוְיָביו ּדְ
ִריְך הּוא   א ּבְ ָחִיל. ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ָיִקים קּוְדׁשָ

הֹון  י ִמּנְ יּה, ְוִיְתָנׁשֵ ַעּמֵ יא ּדְ ִמיָתה, ֲהָדא הּוא  ְלֵמַתּיָ
ה חָ  (תהלים קיח)  ִדְכִתיב,  ִיל. לֹא ָאמּות  ְיִמין ְיָי עֹׂשָ

י ֶאְחֶיה. ּוְכִתיב  יִעים ְוגֹו'.   (עובדיה א) ּכִ ְוָעלּו מֹוׁשִ
 ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך. (זכריה יד)  ּוְכֵדין 

תּוב .506 ּכָ א, ַמהּו ׁשֶ י ַאּבָ (ישעיה  ָאַמר ַרּבִ
י  נה) ר ּכִ ֲאׁשֶ א ּכַ ְמָחה ֵתֵצאּו ְוגֹו'? ֶאּלָ ְבׂשִ

לוּ  ָרֵאל ִמן ַהּגָ ִכיָנה יֹוֵצאת ֵיְצאּו ִיׂשְ ת, ׁשְ
ְמָחה  י ְבׂשִ תּוב ּכִ ּכָ ּה ֵיְצאּו. ֶזהּו ׁשֶ ֶהם ְוִעּמָ ִעּמָ

ׂשֹון  י  -ֵתֵצאּו. ׂשָ רּוְך הּוא. ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
ת -ִיְצָחק ָאַמר  ּכָ יק. ֶזהּו ׁשֶ (שם  ּובֶזה ַצּדִ

ֵצא ָבּה. נא) ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ  ׂשָ

  

א,  .506 י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ְכּתִ י   (ישעיה נה) ַמאי ּדִ ּכִ
ָרֵאל ִמן   קּון ִיׂשְ ד ִיּפְ א ּכַ ְמָחה ֵתֵצאּו ְוגֹו'. ֶאּלָ ׂשִ ּבְ
קּון. ֲהָדא   הֹון, ְוִעָמּה ִיּפְ א ָנְפָקא ִעּמְ ִכיְנּתָ לּוָתא, ׁשְ ּגָ

י ְכּתִ ׂשֹון   (ישעיה נה) ב, הּוא ּדִ ְמָחה ֵתֵצאּו. ׂשָ י ְבׂשִ ּכִ
ִריְך הוּ  א ּבְ א קּוְדׁשָ א  ּדָ י ִיְצָחק ָאַמר ּדָ א. ִרּבִ

יב,  ְכּתִ יק. ֲהָדא הּוא ּדִ ׂשֹון   (ישעיה נה) ַצּדִ ׂשָ
ֵצא ָבּה.  ְמָחה ִיּמָ  ְוׂשִ
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יק ִנְקָרא  .507 ְמעֹון, ַצּדִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
נֶ  ּכְ ׂשֹון, ּוִמיֹּום ׁשֶ ָרֵאל ָנְפָלה ׂשָ ֶסת ִיׂשְ

ֶרֶדת ָלעֹוָלם   לּות, ִנְמְנעּו ְבָרכֹות ִמּלָ ּגָ ּבַ
תּוב?ִמ  ַמן ַההּוא ַמה ּכָ זְּ יק. ּבַ ּדִ (ישעיה  זֶּה ַהּצַ

יק.  יב) ׂשֹון, ֶזה ַצּדִ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה  ָבר  -ִמּמַ א. ּדָ א ְוִאּמָ ֵאּלּו ַאּבָ

קֹורֹות ַאֵחר, ֵאּלּו ֵנצַ  ''ח ְוהֹו''ד, ְוַהּכֹל ִמּמְ
ים ַהּנֹוְבִעים. ְוָאז, יֹּום ְואָ  (שם) ֲעֻמּקִ ַמְרּתָ ּבַ

ֶבת ִציֹּון  י יֹוׁשֶ ַההּוא אֹוְדָך ה' ְוגֹו', ַצֲהִלי ָורֹּנִ
 ְוגֹו'. 

  

ׂשֹון ִאְקֵרי. ּוִמן   .507 יק ׂשָ ְמעֹון, ַצּדִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ֶנֶסת  ָגלּוָתא. ִאְתְמָנעּו  יֹוָמא ִדּכְ ָרֵאל ַנְפַלת ּבְ ִיׂשְ

א ְלָעְלָמא ֵמַהאי צַ  ַנְחּתָ ן ִמּלְ ְרּכָ ַההּוא  ּבִ יק. ּבְ ּדִ
ִתיב,  ם ַמִים   (ישעיה יב) ִזְמָנא ַמה ּכְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ

א   ין ַאּבָ ַעְייֵני ַהְיׁשּוָעה, ִאּלֵ יק. ִמּמַ א ַצּדִ ׂשֹון, ּדָ ׂשָ ּבְ
ָבר ַאֵחר,  א  ְוִאָמא. ּדָ ין ֶנַצ''ח ְוהֹו''ד. ְוכֹּלָ ִאּלֵ

ֵדין  ּבּוֵעי ְנִביִעין ֲעִמיִקן. ּכְ ּתָ  ְוָאַמְר  (ישעיה יב) ִמּמַ
יֹום ַההּוא אֹוְדָך ְיָי ְוגֹו',  י   (ישעיה יב)  ּבַ ַצֲהִלי ָורֹּנִ

ֶבת ִצּיֹון ְוגֹו'.   יֹׁשֶ
 

 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם אָ   ֵמן ְוָאֵמן. ּבָ
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